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Resumo 

______________________________________________________________________ 
 
A obesidade foi considerada pela OMS (1998) como a epidemia do século XXI, 

representando actualmente um dos maiores problemas de saúde pública. O aumento da 

prevalência de obesidade está associado a factores de ordem genética e de ordem 

ambiental, fundamentalmente à alteração dos estilos de vida dos jovens levando a um 

desequilíbrio entre gestão e gasto energético. 

Este estudo tem como objectivo comparar os estilos de vida de jovens normoponderais e 

jovens com excesso de peso e de obesidade. A amostra deste estudo é constituída por 

120 jovens, 60 do sexo masculino e 60 do sexo feminino com idades compreendas entre 

os 12 e os 17 anos, e uma idade média de 13,81 anos. Para a recolha de dados foi 

utilizado um questionário on-line, baseado no questionário da Health Behaviour in 

School-agedChildren (HBSC) e já utilizado em vários estudos no âmbito do projecto de 

estratégias locais de saúde (ELSa). Para a avaliação da composição corporal foram 

recolhidos os dados antropométricos e o Índice de Massa Corporal (IMC). Foi utilizado 

o X2 e o teste Mann Whitney (Z) para comparar os grupos (normoponderal e excesso de 

peso+obeso) e género (masculino e feminino) nas actividades de tempo livre e hábitos 

alimentares. As raparigas são as que apresentam uma prevalência mais elevada de 

excesso de peso (21,7%) e obesidade (5,0%). Os estilos de vida que mais diferenciam os 

géneros e os grupos (normoponderal e sob+obesos) são os hábitos alimentares, as 

actividades de tempos livres e os equipamentos de tempos livres. 

Relativamente às actividades de tempos livres, os rapazes apresentam, tempos 

significativamente superiores a ver TV ao fim-de-semana (p=.016), nos jogos 

electrónicos à semana (p=.000) e ao fim-de-semana (p=.000), na internet à semana 

(p=.001) e ao fim-de-semana (p=.008) e a brincar durante a semana (p=.079). Os 

rapazes apresentam valores significativos nos equipamentos: TV no quarto (p=.013) e 

consola de jogos (p=.007). Em relação aos hábitos alimentares, registaram-se diferenças 

significativas entre géneros, apresentando os rapazes consumos superiores de 

refrigerantes (p=.003). O grupo normoponderal faz mais vezes refeição do pequeno-

almoço (p=.018) e comem mais vegetais (p=.012). Quanto às actividades de tempos 

livres, o grupo normoponderal apresentam, tempos significativamente superiores a 

estudar ao fim-de-semana (p=.021). O grupo normoponderal apresenta valores 

significativos na posse de consola de jogos (p=.075). 
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Abstract 

______________________________________________________________________ 

 The obesity was considered by WHO (1998) as the new disease of the XXI Century, 

representing nowadays one of the biggest public health problem. The increase of 

Obesity predominance is limited connected to genetic and environmental factors, 

basically to changes in way of life that leads to instability between management and 

energetic spent.  

This work has as purpose to compare the way of life of youth with normal weight and 

youth with overweight and obesity. The sample of this work is settled by 120 young, 60 

boys and 60 girls, with an age minimum of 12,28 and a maximum of 17,17, and an age 

average of 13,81.  To the given quantity gathering it was used an on-line questionnaire, 

based in one questionnaire of Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

already used in many works in the circuit of Health Local Strategies’ project (HLS). To 

the bodily strength estimate it was collected anthropometrical basis and the Body Mass 

Index (BMI). It was used X2 and Mann Whitney’s test (Z) to compare the groups 

(normal weight and overweight + obese) and gender (masculine and feminine) in free 

times activities and nourishing habits. Girls are those who shows a bigger predominance 

of overweight (21,7%) and obesity (5,0%). The ways of life that most distinguish the 

gender and groups (normal weight and under obese) are nourishing habits, free time 

activities and equipments.  

Comparatively to free times activities, boys show more time spending in front of TV in 

weekends (p=.016), in electronic games at week (p=.000) and weekend (p=.000), in 

internet at week (p=.001) and weekend (p=.008) and playing during the week (p=.079). 

Boys show expressive values in equipments. TV in bedroom (p=.013) and games 

console (p=.007). About nourishing habits, expressive differences were registered 

between genders, boys have superior consumption of refrigerants (p=.003). The normal 

weight group do more times the breakfast meal (p=.018) and eat more vegetables 

(p=.012). As to free time activities, the normal weight group shows, time significantly 

superiors studying in weekend (p=.021). The normal weight group shows expressive 

values in games console possession (p=.075). 
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Introdução 

______________________________________________________________________ 

Já vai longe o tempo em que “gordura é formosura!” Actualmente, sabe-se que a 

obesidade na infância é prejudicial à saúde física e mental da criança e predispõe à 

obesidade na idade adulta. As crianças obesas têm uma menor qualidade de vida: 

cansam-se com facilidade, têm dificuldade em mexer-se, é difícil comprarem roupa, têm 

baixa auto-estima, podem ter dificuldades de relacionamento com os seus colegas ou 

serem descriminadas por estes (Gonçalves & Diamantino, 2006). Neste sentido, um 

facto preocupante está no desenvolvimento da obesidade durante a infância: crianças 

obesas tendem a se tornar adultos obesos (Guo & Chumlea, 1999), evidenciando assim 

a enorme importância do meio escolar no processo de desenvolvimento ou prevenção da 

obesidade, uma vez que hábitos saudáveis adquiridos durante as primeiras fases da vida 

tendem a se manter até a vida adulta (Alves et al., 2005). 

Portugal é o segundo país europeu com maior prevalência de excesso de peso e 

obesidade em crianças. Cerca de 31,5% de crianças entre os sete e os nove anos de 

idade têm excesso de peso ou obesidade, sendo as do sexo feminino as mais afectadas 

(Padez, 2002). O aumento do peso e gordura corporais são, quase sempre, causados por 

um desequilíbrio entre o consumo energético e o dispêndio de calorias. As dietas 

hipercalóricas e os estilos de vida demasiado sedentários são apontados como as causas 

mais frequentes (Bouchard & Blair, 1999; DiPietro, 1999; Epstein & Goldfield, 1999; 

Jebb & Moore, 1999; Berkey et al.; Mourão-Carvalhal & Silva, 2003). 

O aumento da prevalência da obesidade atingiu proporções epidémicas em todo o 

mundo e, pela primeira vez na história do homem excedeu a da desnutrição (Rego, 

2005). 

A obesidade nas crianças e adolescentes é fortemente determinada pelos factores 

sociais, culturais, económicos e ambientes físicos (WHO, 2006). 

Segundo Faleiro, J. (2006), a obesidade é uma doença que impera dimensões sociais, 

biológicas e psicossociais consideráveis, e que pode afectar homens e mulheres de todas 

as idades, raças ou grupo socioeconómico, em qualquer parte do mundo. 

O desenvolvimento em grande escala do excesso de peso e da obesidade, resulta em 

grande medida da redução da actividade física e alteração dos hábitos alimentares, como 

consequência das mudanças do ambiente, tais como, a urbanização, industrialização, 
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desenvolvimento económico e aumento da globalização do mercado de comida (WHO, 

2006). 

 A influência dos estilos de vida, nomeadamente a nível do padrão alimentar, com uma 

elevada ingestão calórica e a redução de actividade física diária são factores que 

exercem maior influência no peso corporal (Thompson, 1997b). 

Nas últimas décadas deparamo-nos também com uma mudança drástica nos hábitos das 

crianças. Os estilos de vida modernos das crianças, são caracterizados por actividades 

de tempo livre maioritariamente sedentárias e pouco saudáveis, tais como, ver televisão, 

jogos de vídeo e estar no computador, que parecem ser um importante indicador de 

sedentarismo e causas de obesidade (Mourão-Carvalhal, Padez, Moreira & Rosado, 

2006).  

Segundo Carvalhal, I. et al. (2009), o maior consumo de doces e refrigerantes por parte 

das crianças mais velhas traduz-se numa grande quantidade de hidratos de carbono 

ingeridos, especialmente os de observação rápida (produtos de confeitaria e pastelaria, 

entre as refeições), em detrimento de hidratos de carbono de absorção lenta. Também 

são os de maior idade que consomem menos vegetais, um dos costumes mais saudáveis 

no nosso Padrão Alimentar Mediterrâneo. A ingestão de cálcio é, em muitos casos, 

insuficiente pelo menor consumo de leite e derivados. 

Não é de estranhar que se registe um maior consumo de vegetais e leite nas crianças 

mais novas. A alimentação destas sofre ainda um grande controlo parental. De facto, as 

escolhas da família para a alimentação em casa influenciam as escolhas da própria 

criança e determinam os seus hábitos alimentares e, consequentemente os seus pesos 

(Carvalhal, I. et al., 2009). 

No que concerne à actividade física ela aumenta com a idade, tende depois a diminuir a 

partir do início da adolescência (Trost et al., 2002). 

A actividade física regular tem um papel preponderante na promoção de estilos de vida 

saudáveis. Níveis elevados de actividade física durante a infância e juventude, 

aumentam as probabilidades de uma prática semelhante na idade adulta (Fernandes & 

Pereira, 2006). 

Segundo Silva, Mourão-Carvalhal, Reis, Mota, Garrido, Pitanga & Marinho (2008), as 

crianças portuguesas estão a ficar progressivamente com excesso de peso, cenário este 
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que pode levar a um aumento simultâneo do número de obesos adultos e a prejuízos 

subsequentes nas áreas de saúde, social e económica.  

Torna-se portanto necessário agir perante tal cenário. O melhor tratamento (mais barato 

e mais eficaz) é através da prevenção e sensibilização, não só das crianças e 

adolescentes mas também de todo o meio que as rodeia (família, escola etc.). É 

necessário tornar claro os malefícios de uma dieta desequilibrada e de um estilo de vida 

sedentário, alertando para as consequências futuras, físicas e psicológicas que estes 

hábitos acarretam. 

É urgente travar o desenvolvimento desta doença crónica com a ajuda da prática da 

actividade física alterando a rotina sedentária dos indivíduos, proporcionando-lhe 

qualidade de vida. 

A prevenção da obesidade não é só da responsabilidade do indivíduo mas também da 

necessidade de uma mudança estrutural da sociedade (WHO, 2000). 

Face a este problema, este estudo tem como objectivo geral comparar os estilos de vida 

de crianças normoponderais e crianças com excesso de peso e de obesidade. Face ao 

objectivo geral, foram definidos os seguintes objectivos específicos: 

- Caracterizar a prevalência da obesidade da amostra geral; 

- Comparar o género masculino e feminino, tendo em conta o IMC e a prevalência de 

obesidade; 

- Comparar o género masculino e feminino, em relação aos hábitos alimentares; 

- Comparar o género masculino e feminino, em relação às actividades e equipamentos 

de tempo livre; 

- Comparar o género masculino e feminino, em relação aos hábitos de actividade física 

regulamentada; 

- Comparar o grupo dos normoponderal e o sob+obesos em relação aos hábitos 

alimentares; 

- Comparar o grupo dos normoponderal e o sob+obesos em relação às actividades e 

equipamentos de tempos livres; 

- Comparar o grupo normoponderal e o grupo sob+obesos em relação aos hábitos de 

actividade física regulamentada; 
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- Comparar o grupo dos normoponderal e o sob+obesos em relação ao estatuto 

socioeconómico dos pais. 

Deste modo o presente trabalho encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte 

corresponde ao enquadramento teórico, dividido em sete capítulos de revisão 

bibliográfica. O primeiro capítulo aborda a definição da obesidade. No segundo capítulo 

é referenciado os tipos de obesidade. No capítulo três é apresentado as principais causas 

da obesidade, tais como, genéticas, alimentares e decréscimo da actividade física. O 

capítulo quatro aborda as consequências da obesidade. No quinto capítulo é descrito o 

que é a actividade física, falando de algumas actividades, como por exemplo, 

actividades mais activas e tempos livres. E por fim, o sétimo capítulo aborda a 

actividade sedentária.  

A segunda parte, que corresponde ao estudo empírico, encontra-se dividida por quatro 

capítulos que incluem a metodologia (desenho do estudo, caracterização da amostra, 

critérios de selecção da amostra, caracterização geral e enquadramento geográfico do 

concelho, variáveis de estudo, instrumentos e procedimentos e tratamento estatístico), 

apresentação dos resultados, a discussão e as conclusões. 
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Capítulo 1 – Obesidade 
_____________________________________________________________________________ 

1.1 – Definição da Obesidade 

Segundo Organização Mundial de Saúde (OMS) (1997), a obesidade é caracterizada 

pela acumulação excessiva de gordura corporal com potencial prejuízo à saúde, 

decorrente de vários factores sejam esses genéticos ou ambientais, como padrões 

dietéticos e de actividade física ou ainda factores individuais de susceptibilidade 

biológica, entre muitos outros, que interagem na etiologia da patologia. Mais 

recentemente e adoptando uma definição mais curta a OMS (OMS, 2002) define 

obesidade como um excesso de gordura corporal acumulada no tecido adiposo, com 

implicações para a saúde.  

A obesidade ocorre mais frequentemente no primeiro ano de vida, entre os 5 e 6 anos e 

na adolescência. Segundo Carvalhal (2006), pode manifestar consequências a vários 

níveis, tais como, a nível físico, psicossocial e económico. Quanto ao nível físico, as 

crianças com excesso de peso correm riscos associados a doenças cardiovasculares, 

diabetes entre outros problemas de saúde. A nível psicossocial, pode provocar uma 

diminuição de auto-estima, de autoconfiança, fraca imagem corporal, isolamento social, 

sentimentos de rejeição e depressão associados a significativas depressões e insucesso 

escolar. Em relação ao nível económico, a obesidade está presente nas diferentes faixas 

económicas. A classe socioeconómica influência a obesidade por meio da educação e da 

profissão dos pais, resultando em padrões comportamentais específicos que afectam a 

ingestão calórica, o gasto energético e a taxa de metabolismo (Mello; Luft & Meyer, 

2004). Segundo Pereira T. (2205), podem ser contabilizados quer os custos directos, 

relacionados com os cuidados de saúde, quer os custos indirectos, associados à perda de 

produtividade. 

Segundo, Borba, P. (2006), o excesso de peso tornou-se um dano cada vez mais 

frequente na vida contemporânea, sendo as causas o sedentarismo e consumo em 

grandes quantidades de alimentos ricos em gordura. 
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1.2 – Métodos de Avaliação de Obesidade 

Um dos métodos antropométricos que têm sido muito utilizado na identificação da 

obesidade em populações jovens é o: Índice de Massa Corporal (IMC) (Cole et al., 

2002; Must; Dallal & Dietz, 1991). Este é calculado pela seguinte fórmula: IMC = peso 

(Kg) / altura (m2). 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a partir do cálculo do IMC, 

indivíduos adultos podem ser classificados como portadores de déficits de peso (IMC < 

18,5 Kg/m2), de excesso de peso (IMC ≥ 25 Kg/m2) ou de obesidade (IMC ≥ 

30Kg/m2). (Ibge, 2003). 

Este método tem sido bem aceite por parte dos estudiosos da área, visto terem um baixo 

custo da aplicação e por ser um método de aplicação viável em grandes populações 

(Bellizzi & Dietz, 1999), como é o caso da população escolar.  

Para este estudo é de fundamental importância entender os níveis de obesidade, 

utilizando com este fim o IMC. Poston e col (2003), reúne dentro da categoria 

obesidade, três níveis de gravidade podem ser desenvolvidos: classe I (IMC = 30 a 

34,9), classe II (IMC = 35 a 39,9) e classe III (IMC > 40). Esta subdivisão da obesidade 

permite que se obtenha qual é o grau de excesso de peso que o indivíduo se encontra e 

com isso saber qual a melhor estratégia para se ter à redução de seu peso e quais as 

complicações de saúde essas pessoas estão expostas. De Seidell (2003), organizou uma 

tabela, na qual se pode observar como é elaborada a classificação da obesidade: 

Classificação IMC Riscos à Saúde 
Abaixo do peso < 18,5 Baixo (mas com risco 

aumentado de outros 
problemas clínicos) 

Faixa Normal 18,5 a 24,9 Médio 
Sobrepeso 25 ou maior  
Pré Obeso 25 a 29,9 Aumentado 
Obeso Classe I 30 a 34,9 Moderadamente 

aumentado 
Obesa Classe II 35 a 39,9 Severamente aumentado 
Obeso Classe III 40 ou maior Muito Severamente 

aumentado 
Quadro 3 - Classificação da obesidade segundo De Seidell (2003). 
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Mas para assegurar que uma criança está obesa, não basta unicamente observar se ela 

permanece dentro dos critérios de melhor aparência. O excesso de peso pode, muito 

facilmente, ser confundido com obesidade, contudo existem diferenças significativas 

entre excesso de peso e obesidade. Bouchard (2003), apoia que há distinção entre 

obesidade e excesso de peso. O excesso de peso é, sob vários aspectos, muito diferente 

da obesidade. É evidente que a obesidade caracteriza-se por um excesso 

significativamente maior de peso e, particularmente, de massa de tecido adiposo, do que 

o excesso de peso. 

 No que respeita a aparência física, Viuniski (2000) afirma que o diagnóstico da 

obesidade nas crianças e adolescentes é, essencialmente, visual. Não que basta olhar 

para um jovem para dizer se ele é obeso ou não, mas sabemos que o aspecto físico nos 

dará bases para quase nunca errar. 

Na população adulta, o IMC é bem representativo. Contudo, para menores de 18 anos, é 

preciso levar em conta a faixa etária. A tabela abaixo mostra o índice de massa corporal 

a partir do qual é identificado sobrepeso ou obesidade conforme o sexo e a idade (Cole 

et al., 2000).  

Idade (Anos) Excesso de Peso (IMC 25 Kg/m2) Obesidade (IMC 30 Kg/m2) 
Masculinos Femininos Masculinos Femininos 

10 19.8 19.9 24.0 24.1 
10,5 20.2 20.3 24.6 24.8 
11 20.6 20.7 25.1 25.4 

11,5 20.9 21.2 25.6 26.1 
12 21.2 21.7 26.0 26.7 

12,5 21.6 22.1 26.4 27.2 
13 21.9 22.6 26.8 27.8 

13,5 22.3 23.0 27.2 28.2 
14 22.6 23.3 27.6 28.6 

14,5 23.0 23.7 28.0 28.9 
15 23.3 23.9 28.3 29.1 

15,5 23.6 24.2 28.6 29.3 
16 23.9 24.4 28.9 29.4 

16,5 24.2 24.5 29.1 29.6 
17 24.5 24.7 29.4 29.7 

Quadro 4 – Pontos de corte internacionais do IMC para a Classificação do excesso de peso e obesidade e 

a sua distribuição por sexo e idade dos 2 aos 18 anos, definido para passar um IMC de 25 e 30 Kg/m2 aos 

18 anos (adaptado de Cole et al., 2000.) 
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Existem outros meios para se definir obesidade como: a pesagem hidrostática e 

bioimpedância eléctrica. Contudo estas técnicas são complexas e exigem um alto custo. 

Já o perímetro abdominal e as medidas de pregas adiposas ajudam a saber como é que a 

gordura está distribuída no corpo. 

A importância de saber como está distribuída a gordura, deve-se ao facto de que 

dependendo de onde a gordura está mais localizada o individuo tem mais ou menos 

chances de adquirir certas doenças e tem aumentada ou diminuída a probabilidade de 

mortalidade. Dionne e Tremblay (2003), classificam alguns tipos de obesidade sob uma 

perspectiva anatómica, tipo I que é caracterizada pelo excesso de massa corporal ou 

percentagem de gordura distribuída por todo corpo; tipo II que constitui a forma 

andróide, caracterizada pelo acúmulo de gordura do tronco, particularmente no 

abdómen. É principalmente encontrada em homens e tem associação com hipertensão e 

diabetes mellitus. A obesidade tipo III é o acúmulo excessivo de gordura no 

compartimento visceral. Por fim, a obesidade tipo IV corresponde à forma feminina, em 

que o acúmulo de gordura concentra-se na parte inferior do corpo, essa forma de 

obesidade também é chamada de ginecóide. 

Segundo Borba, P. (2006), as crianças obesas, normalmente, apresentam gordura tipo I, 

ou seja, a gordura não está centralizada em determinado lugar do corpo. Com o intuito 

de se entender melhor a totalização da gordura, Viuniski (2000) afirma que em crianças 

mais pequenas encontra-se frequentemente a obesidade generalizada, sem um nítido 

predomínio de distribuição da adiposidade. À medida que vão crescendo, o tipo de 

obesidade é melhor definido. 

1.3 – Principais Causas 

Saito e Colli (1994), relatam que a obesidade constitui um problema de difícil solução, 

quer pela complexidade como se apresenta, quer pela complicada análise das suas 

causas.  

As principais causas do crescimento mundial dos casos de obesidade são hábitos de vida 

sedentários e dietas ricas em gordura. É facto que há pessoas que se podem tornar 

obesas porque têm uma predisposição genética e se expõem a hábitos de vida e 

alimentares pouco saudáveis. Para isso, Viuniski (2000) elucida que estudos clássicos 

em famílias de obesos revelaram que se ambos os pais forem obesos, 2/3 dos filhos 
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serão obesos. Se somente um dos pais for obeso, o risco de obesidade nas suas crianças 

cai para 50%. Se ambos os pais forem pessoas magras, as suas crianças terão um risco 

de menos de 10 % para obesidade. Mas a principal causa da epidemia de obesidade são 

as mudanças no comportamento e no estilo de vida, especialmente quanto aos padrões 

de alimentação.  

Segundo, Jacques, L. A. H. (1998) os principais factores que causam obesidade são: 

Factores genéticos – A obesidade costuma ser comum numa mesma família, sugerindo 

uma causa genética. Porém, deve-se levar em conta que os membros de uma família não 

dividem apenas os genes, mas também dieta e hábitos de vida pouco saudáveis, que 

podem contribuir para o aumento de peso.  

Factores ambientais – O estilo de vida também muito contribui para a obesidade. As 

pessoas, apesar de anda não poderem mudar as suas cargas genéticas, podem mudar a 

alimentação e adoptar uma vida mais activa. Para isso deverão a praticar exercício, 

aprender a escolher refeições mais nutritivas e menos calóricas.  

Factores Psicológicos – Muitas pessoas comem para compensar carências afectivas ou 

em resposta a emoções negativas, como tristeza, raiva, tédio, solidão.  

Viuniski (2000), classifica obesidade adquirida por factores internos como obesidade 

endógena. O autor relata que os indivíduos que possuem este ganho de peso são pessoas 

com problemas endócrinos, genéticos e doenças neurológicas. 

Quando a obesidade é relacionada com os factores externos, torna-se mais difícil tratá-

la, pois tem origem comportamental. Dessa maneira o indivíduo deve mudar seus 

hábitos de vida, como por exemplo ser mais activo – substituindo rotinas tecnológicas, 

com pouca perda calórica por estilo de vida com mais actividades como, trocar o tempo 

de televisão diária por uma caminhada na rua. Reduzir a quantidade de gordura 

ingerida. 
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1.3.1 – Genéticas 

Os autores Heitmann et al. (1997), Wyngaarden (1993) e Bouchard (1991), destacam o 

factor genético um factor importante na obesidade. Acredita-se que filhos de pais 

obesos tendem a ser obesos também. Isso pode ser determinado tanto pela herança 

genética quanto pelo aspecto sociocultural característico da família onde se insere a 

pessoa.  

As causas genéticas atinge apenas de 2 a 5% da população, ou até talvez menos que 

isso. Quando a obesidade é influenciada por esta causa, esta deve ser tratada por 

médicos especialistas em endocrinologia, pois desde criança a pessoa apresenta 

distúrbios no seu metabolismo que são inerentes à sua carga genética herdada dos pais. 

 1.3.2 – Alimentares 

Uma alimentação em excesso e não ponderada é uma das causas da obesidade. 

Os jovens são hoje rodeados por produtos atractivos com grandes quantidades de 

açúcar, sal e gorduras, saborosos e duráveis, mas na maioria das vezes mais pobres 

nutritivamente. Na maioria dos países esses produtos custam menos e estão mais 

facilmente disponíveis do que as opções alimentares saudáveis (WHO, 2006). 

A qualidade e a quantidade dos alimentos que ingerimos tem efeitos positivos e 

negativos na nossa saúde, pois uma alimentação inadequada traz doenças e em muitos 

casos pode levar à morte (Minderico & Teixeira, 2008). 

Segundo Francischi, R. P. et al. (2001), a alimentação é um importante factor tanto na 

prevenção como no tratamento da obesidade e de muitas doenças de alta prevalência nas 

sociedades actuais. 

Dâmaso e Nascimento (1998), Melby e Hill (1999) e Anderson (1999) têm enfatizado 

que distúrbios nutricionais determinantes da obesidade são geralmente causados pela 

diferença entre a ingestão e o gasto energético. As mudanças verificadas no balanço 

energético podem ser uma consequência, ou de mudança nos padrões alimentares, ou 

dos níveis de actividade física (Hill, 2005). 
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1.3.3 – Decréscimo da Actividade Física 

O exercício é considerado uma categoria de actividade física planeada, estruturada e 

repetitiva. A aptidão física, por sua vez, é uma característica do indivíduo que engloba 

potência aeróbia, força e flexibilidade. O estudo desses componentes pode auxiliar na 

identificação de crianças e adolescentes em risco de obesidade. A criança e o 

adolescente tendem a ficar obesos quando sedentários, e a própria obesidade poderá 

ainda fazê-los mais sedentários. A actividade física, mesmo que espontânea, é 

importante na composição corporal, por aumentar a massa óssea e prevenir a 

osteoporose e a obesidade. 

A redução dos índices de actividade física das crianças é de tal forma preocupante, que 

existe uma recomendação de que estas devem acumular pelo menos 60 minutos de 

actividade física moderada por dia, de forma a serem obtidos ganhos de saúde (Biddle, 

Sallis & Cavil, 1998). 

1.4 – Consequências da Obesidade 

A obesidade é um problema de saúde pública porque predispõe o organismo a doenças e 

a morte prematura (Nahás, 1999). Existem várias consequências da obesidade: 

insuficiência cardíaca, diabetes, arteriosclerose, hipertensão cardíaca e aumento da 

mortalidade, assim um excesso de peso de 4.5 Kg aumenta a percentagem de 

mortalidade em torno de 8; um excesso de peso de 9 Kg aumenta a percentagem de 

mortalidade em 18 e assim por diante (Lederer, 1991). 

Estão associadas à obesidade várias patologias, patologias que se podem manifestar a 

curto e longo prazo e dividir por três grupos: malefícios clínicos; diminuição de 

capacidades desportivas; problemas estéticos e psíquicos. 
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1.5 – Prevalência da Obesidade (geral e por géneros) 

A obesidade ocorre mais frequentemente no primeiro ano de vida, entre os 5 e 6 anos e 

na adolescência (Mello; Luf; Meyer, 2004). 

Segundo Mello, E. D.; Luft, V. C; Meyer, F. (2004), o aumento da prevalência de 

obesidade, está estritamente relacionado com mudanças no estilo de vida (outros tipos 

de brincadeiras, mais tempo frente à televisão e jogos de computador) e nos hábitos 

alimentares. 

A obesidade tem sido considerada como um dos grandes problemas de saúde pública 

em todo o mundo, cuja prevalência aumenta nas crianças e adolescentes (Pertroski, 

2007). 

O excesso de peso e obesidade nas cianças tem vindo a crescer por todo o mundo nas 

últimas duas décadas, nos países desenvolvidos (Padez, et al., 2005). A obesidade na 

infância não está restrita somente aos países industrializados, visto que altas taxas de 

excesso de peso e obesidade são já evidentes em alguns países em vias de 

desenvolvimento (Antipatis & Gill, 2001; Guillaumne & Lissau, 2002). 

As taxas de obesidade nas crianças são mais alarmantes, cerca de 60% das crianças que 

têm excesso de peso e obesidade antes da puberdade, terão excesso de peso no inicio da 

idade adulta (WHO, 2006). 

Uma pesquisa mundial com 97.876 meninos e 94.851 meninas avaliou que a 

prevalência do excesso de peso e da obesidade entre as crianças de 2 anos a 18 anos 

variava entre 5% e 18% e entre 0,1 e 4%, respectivamente conforme o indicado com o 

uso do ponto de corte IOFT (Pi-Sunyer F., 1999).  

As crianças portuguesas têm uma maior incidência de excesso de peso e de obesidade 

(31,6%) quando comparadas com os outros países europeus (Padez et al., 2005) e 

americanos (Silva et al., 2008). 

Segundo a WHO (2007), Portugal tem das mais altas taxas de excesso de peso da região 

europeia, nas crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos, para ambos os 

sexos, com uma taxa de prevalência de 32%.  
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Capítulo 2 – Hábitos Alimentares 
_____________________________________________________________________________ 

Segundo Loureiro (1999) um factor que tem influenciado o peso corporal das 

populações é a alteração dos hábitos alimentares, como resultado da evolução das 

sociedades ocidentais. 

Segundo Sorbello (2006), “os hábitos alimentares decorrentes da nossa sociedade de 

consumo e automatização têm desencadeado uma série de desequilíbrios, que, como 

produto final, proporcionam a obesidade”. 

Os hábitos alimentares são influenciados por vários factores: de ordem genética, 

demográficos, pelos pais, práticas alimentares, factores sociais, meios físicos e ver 

televisão (Sallis et al., 2009). 

Vários são os factores etiológicos que podem desencadear a obesidade, um deles é a 

ingestão frequente de alimentos do tipo “fast food” e a facilidade de acesso aos 

alimentos industrializados (“junk food” “as famosas porcarias”), que alteraram 

intensamente os hábitos alimentares. 

Segundo Medeiros (2007), esta prática é comum em todas as classes socioeconómicas e 

facilmente evidenciada pois, vivemos numa sociedade onde os pais por trabalharem 

demais, têm pouco ou nenhum tempo para supervisionar o preparação da alimentação e 

as refeições de seus filhos.  

Segundo Mourão-Carvalhal et al. (2009), há evidências de que o padrão alimentar passa 

por alterações da infância para a adolescência, a ingestão de frutas, hortaliça e leite 

frequentemente descreste, enquanto que o consumo de produtos com elevado conteúdo 

de açucares simples, gorduras e sal aumenta. 

A alteração dos hábitos alimentares (Thompson et al., 2004), associada a uma 

sedentarização dos estilos de vida tem ocasionado um aumento de sobrepeso e 

obesidade em crianças e jovens (Katzmarzyk et al., 2008). 

O aumento do consumo energético representa um dos factores cruciais na explicação do 

aumento das prevalências do excesso de peso, entre crianças e adolescentes. Segundo, 

Triches, R. e Giugliani, E. (2005), o consumo alimentar tem a vindo a ser comparado 

com a obesidade, não apenas pelo volume da ingestão alimentar, como também pela 
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qualidade da dieta. A mudança do padrão alimentar, que se explica em grande parte o 

contínuo aumento da adiposidade nas crianças (Nicklas et al., 2001), inclui um baixo 

consumo de fruta, vegetais (Hanley, et al., 2000) e leite (Harnack, Stang e Story, 1999) 

e o aumento do consumo de doces e refrigerantes, assim como, a omissão do pequeno-

almoço (Ortega et al., 1998). 
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Capítulo 3 – Actividades de Tempo Livre  
_____________________________________________________________________________ 

O tempo livre das crianças de hoje é ocupado com actividades sedentárias, sobretudo a 

ver televisão, a jogar videojogos e a navegar na Internet. O tempo passado neste tipo de 

actividades parece ser um factor importante de sedentarismo, e estar associado à 

obesidade, devido ao seu baixo gasto metabólico, à diminuição dos índices de 

actividade física e ao aumento do consumo calórico. A associação entre actividade 

física e obesidade não é tão clara, porque é muito difícil medir a actividade física, no 

entanto, os resultados de diversos estudos apontam para uma relação inversa entre 

actividade física e obesidade. Para combater este problema foram desenvolvidos 

programas, com o objectivo de prevenir e de combater a obesidade através de uma dieta 

saudável e do aumento de índices de actividade física, sendo os resultados globalmente 

positivos (Mourão, 2005).  

Segundo Certin e Kahn (2002), as crianças gastam a maior parte do tempo do seu tempo 

livre a ver televisão (2 horas por dia), duração superior à recomendada, aumentando 

com a idade. Comportamentos sedentários como ver televisão, jogar computador e 

videojogos são muito característicos dos estilos de vida das nossas crianças, e 

constituem factores de risco associados à obesidade (Crespo et al., 2001; Mendonza et 

al., 2007). 

As actividades de tempo livre são predominantemente as de descanso passivo, onde o 

ver televisão ocupa o lugar cimeiro quer para os rapazes quer para as raparigas, em 

Portugal, e no Estrangeiro (Serrano, 1996; Pinto, 1995; Mourão-Carvalhal, 2000), 

observando-se uma relação inversa no número de horas de prática de actividade física 

(wattigney et al., 1991; McMurray et al., 1995; Berenson et al., 1993).  

Segundo a literatura mais recente, a televisão parece desempenhar um papel importante 

na génese da obesidade infantil. A televisão reforça o estilo de vida sedentário e 

promove uma alimentação desequilibrada através da publicidade. Segundo um estudo 

da DECO realizado em 2004, a categoria de produtos mais publicados, durante a 

programação infantil, é a dos bolos e chocolates, alimentos ricos em açúcar e gordura e 

portanto pouco interessantes numa alimentação saudável. É, por isso, importante reduzir 

o tempo que as crianças despendem a ver televisão, recomendando-se menos que 2 

horas/dia.   
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Capítulo 4 – Actividade Física e Sedentarismo 
_____________________________________________________________________________ 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1997), “a Actividade Física é todo o 

movimento diário, incluindo o trabalho, a recreação, o exercício e as actividades 

desportivas (...) ”. 

Segundo Almeida et al., (2000) a actividade física é toda a técnica corporal que ao 

longo da sua evolução o ser humano adquiriu e aperfeiçoou e que deve ser entendida 

como uma necessidade psicológica, fisiológica, social e emocional e que não deve ser 

encarada como um refúgio da sociedade ou como uma compensação. 

Segundo Vilas Boas (1997), a actividade física, assume nos nossos dias um valor social 

inquestionável, quer no aspecto das relações interpessoais, dos benefícios para a saúde e 

da qualidade de vida, como permite uma interacção do indivíduo com grupos sociais e 

culturais. 

Carreiro et al. (1999) consideram a actividade física qualquer movimento do corpo 

produzido pelos músculos esqueléticos, no qual existem um gasto de energia.  

Actividade física, exercício, aptidão física - todos estes termos são habitualmente 

utilizados para caracterizar uma pessoa fisicamente activa. No entanto, do ponto de vista 

científico, (são conceitos diferentes) estes termos correspondem a entidades 

ligeiramente diferentes. 

Os principais factores que contribuem para a actividade física são as actividades diárias 

que envolvem movimentos do corpo, tais como caminhar, andar de bicicleta, subir as 

escadas, fazer a lide da casa, ir às compras; por outras palavras, as actividades de vida 

diária. O exercício pode incluir actividades tais como a marcha rápida, o ciclismo, a 

ginástica aeróbica ou outros passatempos activos tais como jardinar ou desportos de 

competição. A aptidão física é em grande parte o resultado dos nossos níveis de 

actividade física; no entanto, certos factores genéticos também podem intervir.  

A necessidade de promover a actividade física, é referida em diversas recomendações, 

nomeadamente no American College of Sports Medicine (2002) e no Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC, 1999). Os benefícios da actividade física são 

enunciados nos domínios físico e psicológico, assinalando o seu efeito protector na 

manutenção ou desenvolvimento das estruturas ósseas e musculares, na prevenção da 
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hipertensão ou redução da tensão arterial, na adaptação ao stress, no alívio da tensão 

muscular, na redução da dor, na percepção de bem-estar, na percepção de auto-eficácia 

e no controlo pessoal e de reforço social (Matos & Sardinha, 1999; Matos, Sardinha & 

Sallis, 1999; CDC, 1999), assim como na redução do risco de desenvolvimento de 

doença coronária e acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2, doenças cancerígenas e 

claro está no desenvolvimento de excesso de peso e obesidade. 

Os estudos longitudinais apontam que existe uma diminuição progressiva da actividade 

física ao longo da adolescência, sendo esta probabilidade maior no sexo feminino 

(CDC, 1999; LaPorte et al., 2002). LaPorte et al., 2002 descrevem que a diminuição da 

actividade física se deve à diminuição do número de actividades físicas em que o jovem 

se envolve, sendo que as raparigas participam mais em actividades de carácter 

individual e os rapazes em actividades colectivas, existindo uma probabilidade baixa ou 

moderada de uma actividade específica ser mantida ao longo da adolescência. Taylor, 

Baranowski e Young (1998) assinalaram que a menor frequência das raparigas em 

actividades desportivas em clubes, tem um peso significativo na sua maior inactividade, 

contribuindo para uma menor frequência do sexo feminino em actividades físicas 

intensas bem como, um menor número de actividades físicas praticadas por semana. 

Os estilos de vida estão ligados aos valores, às motivações, às oportunidades e a 

questões específicas ligadas a aspectos culturais, sociais e económicos (OMS,1986). 

Não há por isso um, mas vários “estilos de vida saudáveis”, sendo que a sua 

compreensão assenta em factores individuais (atitudes, interesses, informação, 

educação) e em factores ambientais como grupo familiar, grupo social, ambiente de 

trabalho ou escola, comunidade onde se vive, ainda entre outros factores mais 

sistémicos do envolvimento, como o sistema social, instituições, cultura, regime político 

e ainda, por outro lado as características do nicho ecológico e geográfico. Estes factores 

estão em permanente interacção e moldam os comportamentos dos indivíduos ligados à 

saúde e ao risco (Mendoza et al., 1990). 

É importante reconhecer, contudo, que não existe um estilo de vida “óptimo” para ser 

prescrito a todas as pessoas. A cultura, o estatuto sócio-económico, a estrutura familiar, 

a idade, a habilidade física, o envolvimento em casa e no local de trabalho, farão certos 

estilos e condições de vida mais atractivos (Nutbeam, 1998). Este facto é sobretudo 

importante na adolescência onde a adopção de estilos de vida saudáveis è vista como 
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“cinzenta, aborrecida, desprestigiante e desinteressante”, ao passo que os consumos e 

velocidades são vistos como excitantes e fonte de prestígio social. É pois preciso reduzir 

as barreiras físicas, económicas e culturais que dificultam certas escolhas. 

Assim torna-se necessário que nós, profissionais da Educação Física, alertemos os 

nossos alunos e jovens para a importância de combater a adopção de estilos de vida 

menos saudáveis, através da sensibilização e prevenção, pois é a prevenção o meio mais 

eficaz e economicamente viável para o combate desta epidemia que ameaça a saúde da 

população juvenil no imediato e das consequência nefastas que esta doença acarreta na 

sua vida adulta futura.     

A obesidade é uma doença que pode ser provocada pelo modo de vida do homem 

moderno, que tem se tornado cada dia mais sedentário. É o resultado de um 

desequilíbrio entre a ingestão calórica e os gastos energéticos, utilizados para a 

manutenção das diversas actividades orgânicas e outras actividades adicionais (Mcardle 

et al. 2002). 

A obesidade pode ser entendida como uma anormalidade metabólica causada pelo 

consumo excessivo de calorias. Para Valdir Barbanti, “As pessoas são obesas não 

porque comem muito, mas porque são sedentárias” (1990, p.133). 

A nível mundial, estima-se que um terço dos jovens não seja suficientemente activo 

para contribuir para o seu bem-estar presente e futuro: cada vez menos jovens vão a pé 

ou de bicicleta para as escolas e muito do tempo livre é passado a ver televisão ou a 

jogar computador. Hoje em dia uma criança passa em média 27 horas semanais em 

actividades sedentárias (Alves, 2003). 

Muitos factores contribuem para que os jovens sejam sedentários: falta de tempo e 

motivação, apoio insuficiente e falta de orientação dos adultos, sentimentos de vergonha 

ou incapacidade, falta de locais seguros e atractivos, e a simples ausência de 

conhecimento das vantagens e benefícios de ser activo. Os jovens passam um tempo 

considerável frente ao televisor, deixando de sair para actividades colectivas com os 

vizinhos da mesma idade, muitas vezes devido à inexistência de locais de lazer, como 

sejam jardins e parques. 
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Segundo Katzmarzky (2008), as actividades que apresentam baixos níveis de dispêndio 

energético, como por exemplo ver televisão, trabalhar no computador, ou jogar jogos 

electrónicos, podem ser utilizados como indicadores de comportamentos sedentários. 

“A grande evolução tecnológica surge com a finalidade de facilitar a vida das pessoas, e 

com isso, aparece uma nova doença: o sedentarismo. A facilidade com que se realizam 

as tarefas diárias faz surgir também a lei do menor esforço. 

O sedentarismo vem sendo considerado a doença do novo milénio e pode ser definido 

como a falta ou a grande diminuição da actividade física, que por sua vez, está 

relacionada com o estilo de vida do indivíduo, podendo ter como consequência uma 

regressão dos sistemas funcionais, e ainda uma atrofia nas fibras musculares, perda 

parcial da flexibilidade articular e, também, o comprometimento de alguns órgãos vitais. 

Entre as principais doenças relacionadas ao sedentarismo estão a hipertensão arterial, a 

obesidade, o aumento do mau colesterol (LDL), o diabetes mellitos, a ansiedade, o 

enfarte do miocárdio e grandes possibilidades de morte súbita”.(Souza, 2002).
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Capítulo 7 – Material e Métodos 

______________________________________________________________________ 

Neste capítulo, procederemos à descrição da metodologia utilizada quer na concepção, 

quer no planeamento do estudo, bem como dos instrumentos e procedimentos utilizados 

na operacionalização do mesmo. 

7.1 – Desenho de Estudo 

Este estudo tem como objectivo determinar quais as variáveis de estilo de vida que 

diferenciam os jovens obesos e não obesos e os jovens do género feminino e do género 

masculino. 

O desenho utilizado é um desenho quase experimental, que visa explicar quais as 

variáveis independentes que diferenciam os jovens obesos dos não obesos. 

7.2 – Caracterização da Amostra 

Participaram neste estudo 120 jovens, 60 do sexo masculino e 60 do sexo feminino com 

idades compreendas entre os 12 e os 17 anos, com uma idade decimal média de 13,81, 

variando entre 12,28 e 17,17 tal como se pode observar no quadro 3. A amostra é 

constituída por um total de 58 indivíduos que frequentavam o 7º ano de escolaridade, 28 

rapazes e 30 raparigas, 30 indivíduos que frequentavam o 8º ano de escolaridade, 14 

rapazes e 16 raparigas e 32 do 9º ano de escolaridade, 18 rapazes e 14 raparigas, da 

Escola Secundária de Latino Coelho, Lamego. 

Quadro 5 - Caracterização da amostra por idade (decimal) e sexo. 

 N Média Desvio Padrão Mín Máx 

Sexo Masculino 60 13,83 1,12 12,28 16,52 

Sexo Feminino 60 13,80 1,18 12,35 17,17 

Total 120 13,81 1,15 12,28 17,17 
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7.3 – Critérios de selecção da amostra 

 Esta amostra é uma amostra de conveniência, pelo facto de ser docente da escola onde 

a amostra foi utilizada. Este estudo seguiu as directrizes e normas que regulamentam a 

pesquisa com seres humanos, sendo exigida previamente dos participantes a autorização 

dos seus respectivos responsáveis e fornecida a eles a informação sobre todos os 

propósitos, riscos e métodos utilizados no estudo, ressaltando-se o direito de desistir da 

experiência a qualquer momento. Só participaram neste estudo os jovens que 

entregaram a autorização assinada pelos seus respectivos responsáveis com o seu 

consentimento.    

7.4 – Caracterização geral e enquadramento geográfico do concelho 

A Escola Secundária de Latino Coelho, pertence à cidade de Lamego, distrito de Viseu. 

Sendo a maioria dos alunos oriundos da cidade de Lamego, e uma pequena minoria 

oriundos de freguesias que rodeiam o concelho. 

O meio social é composto, na sua maioria por domésticas e operários da construção 

civil. É uma zona bastante afectada pelo desemprego e as famílias caracterizam-se por 

um estatuto socioeconómico baixo (PEE, 2007/2010:5-8). 

7.5 – Variáveis de estudo 

Neste estudo experimental e dado o objectivo fundamental, que é comparar os estilos de 

vida de crianças normoponderais e crianças com excesso de peso e de obesidade, foram 

seleccionadas as variáveis de estilos de vida: Hábitos Alimentares, Actividades de 

Tempos Livres, Equipamentos de Tempos Livres, Hábitos de Actividade Física 

Regulamentada e Estatuto Socioeconómico. As variáveis deste estudo foram agrupadas 

em variáveis independentes e variáveis dependentes. 

7.5.1 – Variáveis Independentes 

As variáveis independentes foram agrupadas em dois grupos: as variáveis biológicas e 

as variáveis socioculturais. 
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7.5.1.1 – Variáveis Biológicas 

As variáveis biológicas são o género e a obesidade.  

7.5.1.2 – Variáveis Socioculturais 

As variáveis socioculturais foram divididas em 6 grupos: Dados Socioeconómico dos 

pais; Hábitos de Actividades Física Regulamentada; Hábitos Alimentares, Actividades 

de Tempo Livre e Equipamentos de Tempo Livre. 

7.5.2 – Variáveis Dependentes 

As variáveis dependentes seleccionadas foram hábitos alimentares, actividades de 

tempo livre, hábitos de actividade física regulamentada e equipamentos de tempo livre. 

7.6 – Instrumentos e Procedimentos 

Para atingir os objectivos deste estudo foi necessário utilizar alguns instrumentos e 

procedimentos para a operacionalização dos mesmos. 

7.6.1 – Variáveis Biológicas 

Para a análise da composição corporal foi utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC), 

(Peso/Estatura2). O peso e a altura foram retirados nas aulas de Educação Física. Para 

calcular o peso, o aluno estava colocado descalço, em t-shirt e em calção ou calças, na 

posição anatómica de referência (corpo vertical, totalmente estendido, com os membros 

superiores estendidos ao lado do corpo e com o olhar dirigido para a frente e o mais 

imóvel possível) numa balança digital. Os valores desta medida foram registados em 

quilogramas (Kg). 

Para a avaliação da estatura, foi utilizado um estadiómetro, fixa à parede a uma altura de 

2 metros. A altura total do corpo, corresponde à distância máxima entre de referência do 

solo e o vertes da cabeça, devendo esta estar posicionada segundo o plano de Frankfort. 

Esta variável foi obtida com o aluno descalço e encostado a um plano vertical com os 

calcanhares, nádegas, omoplatas e cabeça encostados a esse plano e o mais imóvel 

possível. Os valores foram registados em metros.  
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7.6.2 – Variáveis Socioculturais 

Para a recolha dos dados a avaliar nestes parâmetros foi utilizado um questionário 

online, baseado no questionário da Health Behaviour in School-agedChildren (HBSC) 

(Anexo II, p.73) e já utilizado em vários estudos no âmbito do projecto de estratégias 

locais de saúde (ELSa). O questionário foi aplicado nas aulas de Educação Física pelos 

professores responsáveis e com o apoio do investigador. Antes de começarem a 

preencher o questionário explicaram a forma como o deveriam preencher e após 

terminarem foi feita uma rectificação das perguntas por mim e pelo docente da 

disciplina e só depois é que os dados eram submetidos para a base central. 

7.6.2.1 – Dados Individuais 

Os dados individuais seleccionados dos alunos foram, o sexo, idade e ano que 

frequentavam. A idade cronológica foi calculada desde a data de nascimento até à data 

da medição dos dados antropométricos e transformada em valores decimais. 

7.6.2.2 – Variáveis Socioeconómicas 

O estatuto socioeconómico utilizado neste estudo, baseou-se na caracterização 

socioprofissional dos pais e nível de escolaridade. Para a obtenção destes parâmetros, 

foi distribuído a cada indivíduo no momento do preenchimento do questionário on-line 

um pequeno questionário com as respectivas questões. 

A variável profissões dos pais foi medida através de uma escala nominal com 4 

categorias elaboradas com base na Classificação Nacional das Profissões (INE, 1994). 

1 – Nível Alto: quadros superiores da admonistração pública, dirigentes e quadros 

superiores de empresas, especialistas das profissões intelectuais e científicas, (profissões 

referentes aos dois grupos iniciais CNP); 2 – Nível Médio: técnicos profissionais de 

nível intermédio, pessoal administrativo e similares, contabilistas, empregados de 

escritório, funcionários públicos médios, empreiteiros da construção civil e agentes das 

forças militarizadas (terceiro e quarto grupo CNP); 3 – Nível Médio-Baixo: pessoal de 

serviços e vendedores, electricistas, motoristas, trabalhadores da agricultura e pescas, 

operários fabris e da construção civil, empregados da hotelaria e restauração (quinto, 

sexto, sétima e oitavo grupo do CNP), 4 – Nível Baixo: Trabalhadores não qualificados, 

domésticas e reformados. 
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As habilitações académicas dos pais estão de acordo com os níveis de ensino do sistema 

nacional de educação e foram medidas numa escala ordinal com 5 categorias: categoria 

1 – frequência do 1º ciclo ou 4º ano; categoria 2 – 6º ano ou frequência do 2º ciclo; 

categoria 3 – 9º ano ou frequência do 3º ciclo; categoria 4 – 12º ano ou frequência do 

secundário e categoria 5 – Licenciatura. Para o tratamento estatístico os níveis de 

habilitações reduziram-se para 4 grupos, juntaram-se a categoria 3 e 4, ficando o grupo 

3 com frequência do 3º ciclo mais secundário, para ambos os pais. 

7.6.2.3 – Hábitos de Actividade Física Regulamentada 

Para a obtenção dos dados referentes aos hábitos de prática desportiva regulamentada, 

foram realizadas duas questões sobre a frequência da prática actividade física semanal e 

o tipo de modalidade praticada. Para a análise do índice de tipo de actividade física que 

pratica, foi utilizada uma escala ordinal com 5 categorias: 1 – corresponde a nenhuma 

actividade praticada, 2 – raramente pratica, 3 – às vezes, 4 – pratica dia sim, dia não e 5 

– todos os dias. Para as modalidades que pratica foram utilizadas também cinco 

categorias de acordo com as modalidades mais praticadas, categoria 1 – Nenhuma, 2 – 

Futebol, 3 – Voleibol, 4 – Natação e 5 – outras modalidades. 

7.6.2.4 – Hábitos Alimentares 

No grupo relativo aos hábitos alimentares, foram analisadas 10 questões relativas ao 

tipo de alimentação e frequência. As questões efectuadas aos alunos foram: fazes a 

refeição do, 1) pequeno-almoço, 2) almoço, 3) jantar. Costumas comer, 4) doces, 5) 

frutas, 6) vegetais. Por fim, as questões relacionadas com as bebidas, costumas beber, 7) 

água, 8) leite, 9) refrigerantes e 10) bebidas alcoólicas. Para todas as questões 

relacionadas com os hábitos alimentares foi utilizada uma escala ordinal com 5 

categorias: 1 – Nunca, 2 – raramente, 3 – às vezes, 4 – dia sim, dia não e 5 – todos os 

dias.  

7.6.2.5 – Actividades de Tempos Livres 

Para as questões de tempos livres, seleccionámos as variáveis relativas ao número de 

horas por dia e fim-de-semana, a ver televisão, a estudar, a brincar, na internet e jogar 

jogos electrónicos. As questões efectuadas aos alunos foram: quantas horas por dia vês 

televisão, 1) durante a semana, 2) ao fim-de-semana. Quantas horas jogas jogos 
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electrónicos, 3) durante a semana, 4) ao fim-de-semana. Quantas horas utilizas a 

internet, 5) durante a semana, 6) ao fim-de-semana. Quantas horas estudas, 7) durante a 

semana, 8) ao fim-de-semana. Quantas horas brincas, 9) durante  a semana, 10) ao fim-

de-semana. 

Para todas as questões relacionadas com as actividades de tempos livres foi utilizada 

uma escala ordinal com 6 categorias: 1 – zero horas, 2 – uma hora, 3 – duas horas, 4 – 

três horas, 5 – quatro horas, 6 – mais de cinco horas.  

7.6.2.6 – Equipamentos de Tempos Livres 

Dentro das questões relativas às actividades de tempos livres, foram analisados os 

equipamentos que os alunos tinham. Para tal, foram realizadas quatro questões aos 

alunos com resposta rápida sim ou não. Questão 1 – tens bicicleta, 2 – tens computador, 

3 – tens televisão no quarto, 4 – tens consola de jogos. Para todas estas questões foi 

realizada uma escala nominal, 1 – sim e 2 – não.  

7.6.3 – Variáveis Dependentes 

Para a análise da composição corporal foi utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC), 

(Peso/Altura2). O IMC é apresentado segundo os pontos de corte para Magreza (Cole et 

al., 2007) (Anexo 1, p.72), normal, excesso de peso e obesidade, propostos por Cole et 

al. (2000), tendo em consideração a idade e o sexo, (quadro 4, p. 37). 

O IMC foi caracterizado em 6 categorias segundo os pontos de corte propostos por Cole 

et al. (2000) para excesso de peso e obesidade e Cole et al. (2007) para magreza: 1 – 

Magreza 1; 2 – Magreza 2; 3 – Magreza 3; 4 – Normal; 5 – Excesso de Peso; 6 – 

Obesidade. 

Através destes pontos de corte foram constituídos dois grupos, o grupo normoponderal e 

o grupo dos sob+obesos. O grupo normoponderal diz respeito aos indivíduos magros e 

com peso dentro do normal. O grupo dos sob+obesos são os indivíduos com excesso de 

peso e com obesidade.   
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Quadro 6 - Pontos de corte internacionais do IMC para classificação do excesso de peso e obesidade 

e a sua distribuição por sexo e idade dos 2 aos 18 anos, definido para passar um IMC de 

25 e 30 Kg/m2 aos 18 anos (adaptado de Cole et al., 2000). 

Idade (Anos) Excesso de Peso (IMC 25 Kg/m2) Obesidade (IMC 30 Kg/m2) 
Masculinos Femininos Masculinos Femininos 

10 19.8 19.9 24.0 24.1 
10,5 20.2 20.3 24.6 24.8 
11 20.6 20.7 25.1 25.4 

11,5 20.9 21.2 25.6 26.1 
12 21.2 21.7 26.0 26.7 

12,5 21.6 22.1 26.4 27.2 
13 21.9 22.6 26.8 27.8 

13,5 22.3 23.0 27.2 28.2 
14 22.6 23.3 27.6 28.6 

14,5 23.0 23.7 28.0 28.9 
15 23.3 23.9 28.3 29.1 

15,5 23.6 24.2 28.6 29.3 
16 23.9 24.4 28.9 29.4 

16,5 24.2 24.5 29.1 29.6 
17 24.5 24.7 29.4 29.7 

 

7.7 – Tratamento Estatístico 

Os dados relativos a este estudo serão analisados através do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0 para Windowns, com o 

nível de significado estatístico situado p<0,05. 

Numa primeira fase procedemos ao tratamento estatístico descritivo, nas variáveis 

categóricas, utilizámos a frequência e a percentagem Para as variáveis numéricas 

utilizámos as medidas de tendência central (média, valor mínimo e máximo) e das 

medidas de dispersão (desvio padrão). 

Para comparar o grupo masculino e feminino nas variáveis numéricas foi utilizado o t 

teste para amostras independentes. Nas variáveis categóricas foi utilizado o X2 e para as 

variáveis medidas em escalas ordinais foi utilizado o teste Mann Whitney (Z). 

Para comparar o grupo dos normoponderal e excesso de peso mais obesos nas variáveis 

categóricas foi utilizado o X2 e para as variáveis medidas em escalas ordinais foi 

utilizado o teste Mann Whitney (Z). 
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Capítulo 8 – Apresentação dos Resultados 

______________________________________________________________________ 

A apresentação dos resultados está de acordo com as variáveis seleccionadas para o 

estudo. Numa primeira fase, apresentamos os resultados descritivos gerais para as 

variáveis independentes biológicas e as variáveis dependentes, para o sexo masculino e 

feminino. Posteriormente analisaremos as variáveis independentes para cada sexo. 

8.1 – Comparação entre o sexo masculino e o sexo feminino 

 8.1.1 – Variáveis Biológicas 

Quando comparamos o sexo feminino com o sexo masculino no IMC verificamos que 

não existem diferenças estatisticamente significativas (p=0,296), embora as raparigas 

apresentem valores médios superiores (21,10), comparativamente com os rapazes 

(20,5).   

  Quadro 7 – Variáveis biológicas de acordo com o sexo, média, desvio padrão e valor de t. 

 Masc. 

(n=60) 

Fem. 

(n=60) 

t p 

IMC 20,50±2,61 21,10±3,58 -1,050 0,296 

       *p≤0.05 

Quadro 6 – Percentagem e X2, por sexo, para as categorias do IMC. 

Percentagem 
 Magro Normoponderal Sobrepeso Obesos X2 p 

Masculino 5,0% 71,1% 20,0% 3,3% 0,203 .652 
Feminino 5,0% 68,3% 21,7% 5,0%   
Total 5,0% 70,0% 20,8% 4,2%   
*p≤0.05 

Relativamente aos valores de IMC, de acordo com os valores de corte de Cole et al. 

(2000), e analisando o quadro 6, verifica-se que ambos os sexos apresentam 

percentagens semelhantes para as diferentes categorias: 5% são magros, sendo tanto 5% 

do sexo masculino como do sexo feminino. A amostra é maioritariamente composta por 

indivíduos com IMC dentro do normal (70%), apresentando o sexo masculino nesta 

categoria uma percentagem mais elevada (71,1%) do que o sexo feminino (68,3%). Na 

categoria do excesso de peso existe um total de 20,8%, sendo 20% do sexo masculino e 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

40 

 

21,7% do sexo feminino. O sexo feminino nesta categoria apresenta valores mais altos 

de excesso de peso que o masculino. No que diz respeito à obesidade, a amostra 

apresenta um total de 4,2% de obesos, 3,3% do sexo masculino e 5% do sexo feminino. 

O sexo feminino apresenta valores ligeiramente mais altos de obesidade do que o sexo 

masculino. Face aos valores de (X2=0,203; p=.654) registados, poderemos concluir que 

não existem diferenças significativas, pelo que podemos concluir que os dois grupos são 

semelhantes. 

Relativamente à prevalência da obesidade, os dados revelam que 25,0% dos jovens 

apresentam prevalências de IMC acima do normal. 

8.1.2 - Variáveis Socioculturais 

As variáveis socioculturais estão agrupadas em quatro itens: Hábitos Alimentares, 

Actividades de Tempos Livres, Equipamentos de Tempos Livres e Hábitos de 

Actividade Física Regulamentada.  

8.1.2.1 – Hábitos Alimentares 

Da análise do quadro 7, constatamos que não existem diferenças significativas no 

padrão alimentar dos jovens quando comparamos rapazes e raparigas, excepto para o 

consumo de refrigerantes (p= 0,03). Através de uma análise mais fina podemos observar 

que o sexo feminino, de uma forma mais sistemática toma as refeições: pequeno-

almoço, almoço e jantar, consome mais fruta, mais vegetais, bebe mais água e mais 

bebidas alcoólicas. Os rapazes consomem mais leite e mais refrigerantes.   

Quadro 7 – (Mean Rank e valor de z, dos hábitos alimentares, por sexos) 

Mean Rank 
 Masculino Feminino Z p 

Pequeno-almoço 58,07 62,93 -1,531 .126 
Almoço 57,86 63,14 -1,542 .123 
Jantar 56,88 64,13 -1,565 .118 
Comer Doces 60,62 60,38 -0,40 .968 
Comer Frutas 57,35 63,65 -1,047 .295 
Comer Vegetais 56,43 64,58 -1,329 .184 
Beber Água 58,05 62,95 -1,190 .234 
Beber Leite 63,97 57,03 -1,316 .188 
Beber Refrigerantes 69,63 51,37 -2,949  .003* 
Bebidas Alcoólicas 57,87 63,13 -1,035 .301 
*p≤0.05 
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8.1.2.2 – Actividades de Tempo Livre 

Relativamente às actividades de tempo livre, apenas foram registadas diferenças 

estatisticamente significativas para as actividades: ver TV ao fim de semana (p =.016), 

jogos electrónicos semana e fim de semana (p =.000; p =.000), internet semana e fim de 

semana (p =.001; p =.008 ). No que diz respeito ao número de horas a ver televisão por 

semana, o sexo masculino apresenta valores superiores (65,62) comparativamente ao 

sexo feminino (55,38). Relativamente ao número de horas a ver televisão ao fim-de-

semana, o sexo masculino apresenta valores mais altos, comparativamente com o sexo 

feminino.  

Quadro 8 – Mean Rank e valor de z, das actividades de tempos livres, por sexos. 

Mean Rank 
 Masc Fem Z p 

Nº horas por dia de TV na semana 65,62 55,38 -1,647 .100 
Nº horas por dia de TV no fim-de-semana 67,99 53,01 -2,412 .016* 
Nº horas jogos electrónicos na semana 81,07 39,93 -6,610 .000* 
Nº horas jogos electrónicos no fim-de-semana 77,69 43,31 -5,499 .000* 
Nº horas na internet na semana 71,28 49,73 -3,448 .001* 
 Nº horas na internet no fim-de-semana 68,82 52,18 -2,665 .008* 
Nº horas a estudar na semana 56,36 64,64 -1,330 .184 
Nº horas a estudar no fim-de-semana 56,93 64,07 -1,142 .253 
Nº horas a brincar na semana 65,98 55,02 -1,756 .079 
Nº horas a brincar na semana 63,09 57,91 -0,830 .406 
*p≤0.05 

Quando comparamos os géneros em relação ao número de horas a estudar à semana e 

fim-de-semana, verificamos que o sexo feminino passa mais tempo a estudar durante a 

semana (64,64) e fim-de-semana (64,07), do que o sexo masculino (56,36) e (56,93) 

respectivamente. 

Quando comparamos os géneros no que diz respeito ao número de horas a brincar, à 

semana e fim-de-semana, verificamos que o sexo masculino passa um maior número de 

horas a brincar, quer à semana (65,98) quer ao fim-de-semana (63,09), do que o sexo 

feminino (55,02) e (57,91) respectivamente. 

8.1.2.3 – Equipamentos de Tempos Livres 

Relativamente aos equipamentos de tempo livre, verificamos diferenças estatisticamente 

significativas na televisão no quarto e na consola de jogos (p=.013; p=.007). Os rapazes 

têm mais consolas de jogos (78,3%) e mais televisão no quarto (76,7%). Embora sem 
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diferenças significativas, são mais os rapazes que têm bicicleta (98,3%) e mais as 

raparigas que têm computador (98,3%).  

Quadro 9 – Percentagem e valor de x2, para equipamentos de tempos livres, por sexo. 

Percentagem 
 Masculino Feminino   
 Sim Não Sim Não X2 p 

Tens Bicicleta 98,3 1,7 91,7 8,3 2,784 .095 
Tens Computador 95,0 5,0 98,3 1,7 1,026 .311 
Tens TV no Quarto 76,7 23,3 55,0 45,0 6,209 .013* 
Tens Consola de Jogos 78,3 21,7 55,0 45,0 7,289 .007* 
*p≤0.05 

8.1.2.4 – Hábitos de Actividade Física Regulamentada 

Quando comparamos os géneros relativamente aos hábitos de actividade física 

regulamentada, não se verificaram diferenças significativas (x2=0,560; p=.454). Os 

dados revelam que o sexo masculino apresenta uma frequência de prática semanal 

superior às raparigas. 

Quadro 10 – Percentagem e valor de x2, dos hábitos de actividade física regulamentada, entre sexos. 

Percentagem 
 Nunca Raramente Às Vezes Dia sim dia 

não 
Todos os 

dias 
X2 p 

Masc 31,7% 3,3% 20,0% 21,7% 23,3% 0,560 .454 
Fem 23,3% 16,7% 28,3% 18,3% 13,3%   
Total 27,5% 10,0% 24,2% 20,0% 18,3%   
*p≤0.05  

Quanto ao tipo de actividade física praticada verificamos diferenças significativas entre 

os géneros (x2=6,647; p=.010), sendo a modalidade mais praticada maioritariamente 

pelo sexo masculino o futebol (38,3%). 

Quadro 11 - Percentagem e valor de x2, do tipo de actividade física praticada, entre sexos. 

Percentagem 
 Nenhuma Futebol Voleibol Natação Outras X2 p 

Masculino 30,0% 38,3% 3,3% 1,7% 26,7% 6,647 .010* 
Feminino 25,0% 3,3% 20,0% 16,7% 35,0%   
Total 27,5% 20,8% 11,7% 9,2% 30,8%   
*p≤0.05  
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8.2 – Comparação dos grupos segundo a prevalência de obesidade 

8.2.1 – Variáveis Socioculturais 

8.2.1.1 – Hábitos Alimentares 

Como se pode ver no quadro 12, que diz respeito aos hábitos alimentares, entre os 

grupos do normoponderal e do sob+obesos verificam-se diferenças significativas na 

refeição do pequeno almoço (p =.018) e no consumo de vegetais (p =.012) . O grupo 

dos normoponderal comparativamente ao grupo dos sob+obesos, fazem com mais 

frequência o pequeno-almoço (62,67; 54,00) respectivamente e consomem mais 

vegetais (64,50; 48,50).  

Quadro 12 – Mean Rank e valor de z, dos hábitos alimentares, por grupo dos normoponderal e 

sob+obesos 

Mean Rank 
 Normoponderal Sob+obesos Z p 

Pequeno-almoço 62,67 54,00 -2,365 .018* 
Almoço 60,33 61,00 -0,169 .866 
Jantar 60,33 61,00 -0,138 .890 
Comer Doces 61,00 59,00 -0,323 .747 
Comer Frutas 62,33 55,00 -1,217 .223 
Comer Vegetais 64,50 48,50 -2,525 .012* 
Beber Água 59,83 62,50 -0,563 .573 
Beber Leite 62,67 54,00 -1,457 .145 
Beber Refrigerantes 58,36 66,92 -1,196 .232 
Bebidas alcoólicas 59,83 62,50 -0,563 .573 
*p≤0.05  

Quando observamos o quadro 12, verificamos que o grupo dos normoponderal 

comparativamente ao grupo dos sob+obesos, fazem com mais frequência a refeição do 

almoço, comem mais doces, frutas e vegetais e bebem mais leite. Por outro lado, o 

grupo dos sob+obesos, fazem mais a refeição do jantar, bebem mais água, refrigerantes 

e bebidas alcoólicas. 

8.2.1.2 – Actividades de Tempo Livre 

Relativamente às actividades de tempos livres (quadro 13), verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas no tempo passado a estudar ao fim de semana (p=.021). 

O grupo normoponderal possuem na maioria dos itens analisados um maior número de 

horas em actividades sedentárias, comparativamente com o grupo dos sob+obesos. 
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Quanto ao número de horas a ver televisão, por semana e ao fim-de-semana, não se 

registaram diferenças significativas (z= -1,360; p=.174 e z= -0,753; p=.452), no entanto, 

o grupo dos sob+obesos regista um maior número de horas a ver televisão, quer à 

semana (67,82) quer ao fim-de-semana (64,55) comparativamente com o grupo dos 

normoponderal (58,06) e (59,15) respectivamente. 

Em relação ao número de horas a jogar jogos electrónicos, também não se registaram 

diferenças significativas (z= -1,608; p=.108 e z= -0,422; p=.673), no entanto o grupo 

dos normoponderal passa um maior número de horas a jogar, que à semana quer ao fim-

de-semana. 

Quadro 13 – Mean Rank e valor de z, das actividades de tempos livres, por grupo dos normoponderal e 
sob+obesos 

Mean Rank 
 Normopo Sob+ob Z p 

Nº horas por dia de TV na semana 58,06 67,82 -1,360 .174 
Nº horas por dia de TV no fim-de-semana 59,15 64,55 -0,753 .452 
Nº horas jogos electrónicos na semana 63,39 51,83 -1,608 .108 
Nº horas jogos electrónicos no fim-de-semana 61,26 58,22 -0,422 .673 
Nº horas na internet na semana 61,86 56,42 -0,754 .451 
 Nº horas na internet no fim-de-semana 60,83 59,50 -0,185 .853 
Nº horas a estudar na semana 62,97 53,08 -1,375 .169 
Nº horas a estudar no fim-de-semana 64,66 48,03 -2,304 .021* 
Nº horas a brincar na semana 60,88 59,37 -0,209 .834 
Nº horas a brincar no fim-de-semana 59,17 64,50 -0,740 .459 
*p≤0.05 

Em relação ao número de horas na internet, também não se registaram diferenças 

significativas (z= -0,754; p=.451 e z= -0,185; p=.853), no entanto o grupo dos 

normoponderal passa um maior número na internet, que à semana quer ao fim-de-

semana. 

Quanto ao número de horas a estudar à semana não se verificam diferenças 

significativas (z= -1,375; p=.169), enquanto que ao fim-de-semana verificam-se 

diferenças significativas entre os grupos, face aos valores de (z= -2,304; p=.021). O 

grupo dos normoponderal passa mais horas a estudar quer à semana (62,97) quer ao 

fim-de-semana (64,66), comparativamente com os dos sob+obesos (53,08) e (48,03) 

respectivamente. 
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Relativamente ao número de horas a brincar não se registaram diferenças significativas 

quer à semana quer ao fim-de-semana (z= -0,209; p=.834 e z= -0,740; p=.459). No 

entanto, durante a semana o grupo normoponderal passa mais tempo a brincar (60,88) 

comparativamente ao grupo dos sob+obesos (59,37). O contrário acontece ao fim-de-

semana, o grupo sob+obesos passa mais tempo a brincar (64,50) do que o grupo dos 

normoponderal (59,17). 

8.2.1.3 – Equipamentos de Tempo Livre 

Relativamente aos equipamentos de tempo livre, não foram registadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (normoponderal e sob+obeso). O grupo 

normoponderal tem mais bicicletas (96,7%), mais televisões no quarto (67,8%) e mais 

consolas (71,1%).   

Quadro 14 – Percentagem e valor de x2, para equipamentos de tempos livres, por grupo dos 

normoponderal e sob+obesos 

Percentagem 
 Normoponderal Sob+obesos   
 Sim Não Sim Não X2 p 

Tens Bicicleta 96,7% 3,3% 90,0% 10,0% 2,088 .148 
Tens Computador 96,7% 3,3% 96,7% 3,3% 0,000 .740 
Tens TV no Quarto 67,8% 32,2% 60,0% 40,0% 0,600 .439 
Tens Consola de Jogos 71,1% 28.9% 53,3% 46,7% 3,173 .075 
*p≤0.05 

8.2.1.4 – Hábitos de Actividade Física Regulamentada 

Quando comparamos os dois grupos, em relação aos hábitos de actividade física 

regulamentada, não se verificam diferenças significativas (X2=0,345; p=.557). No 

entanto, os indivíduos normoponderais praticam mais vezes por semana (40,0%) do que 

o grupo dos sob+obesos (33,3%). 
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Quadro 15 – Percentagem e valor de x2, dos hábitos de actividade física regulamentada, por grupo dos 

normoponderal e sob+obesos. 

Percentagem 
 Nunca Raramente/ 

Às Vezes 
Dia sim dia não/ 

Todos os dias 
X2 p 

Normoponderal 26,7% 33,3% 40,0% 0,345 .557 
Sob+obesos 30,0% 36,7% 33,3%   
Total 27,5% 34,2% 38,3%   
*p≤0.05 

Relativamente ao tipo de prática de actividade física (quadro 16), as preferências de 

ambos os grupos são semelhantes, sendo o futebol a modalidade mais praticada com 

valores ligeiramente superiores para o grupo dos sob+obesos (23,3%). O voleibol é que 

difere um pouco, é escolhido preferencialmente pelo grupo dos sob+obesos. 

Quadro 16 - Percentagem e valor de x2, do tipo de actividade física praticada, por grupo dos 

normoponderal e sob+obesos. 

Percentagem 
 Nenhuma Futebol Voleibol Natação Outras X2 p 

Normoponderal 27,8% 20,0% 8,9% 8,9% 34,4% 0,708 .400 
Sob+obesos 26,7% 23,3% 20,0% 10,0% 20,0%   
Total 27,5% 20,8% 11,7% 9,2% 30,8%   
*p≤0.05 

8.2.1.5 – Estatuto Socioeconómico dos Pais 

Quando comparamos os grupos dos normoponderal e sob+obesos, relativamente às 

habilitações do pai e da mãe, verificamos que os valores não diferem muito no que diz 

respeito aos níveis de formação. Mas o grupo dos normoponderal, possui maiores 

percentagens de pais (17,8%) e mães (25,6%) com o nível de formação mais elevado 

(Licenciatura e bacharelato), do que os pais (13,3%) e mães (16,7%) dos indivíduos 

sob+obesos.  
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Quadro 17 – Percentagem e valor de X2, das habilitações do pai, por grupo dos normoponderal e 

sob+obesos. 

Percentagem 
 Freq. 1º 

Ciclo ou 
(4º Ano) 

Freq. 2º C 
ou 

 6º Ano 

Freq. 3º C  
ou 9º Ano 

+ Sec. 

Freq. Ens. 
Sup. ou (Lic. e 

Bach.) 

X2 p 

Normoponderal 24,4% 24,4% 33,3% 17,8% 0,264 .607 
Sob+obesos 20,0% 40,0% 26,7% 13,3%   
Total 23,3% 28,3% 31,7% 16,7%   
*p≤0.05 

No entanto, dado o valor de x2 (0,264) e p (. 607) obtido, não se verificam diferenças 
entre estes grupos, relativamente às habilitações do pai. 

Quadro 18 – Percentagem e valor de X2, das habilitações da mãe, por grupo dos normoponderal e 

sob+obesos. 

Percentagem 
 Freq. 1º 

Ciclo ou 
(4º Ano) 

Freq. 2º C 
ou 

 6º Ano 

Freq. 3º C 
ou 

9º Ano + 
Sec. 

Freq. Ens. 
Sup. ou (Lic. e 

Bach.) 

X2 p 

Normoponderal 20,0% 27,8% 26,7% 25,6% 0,121 .728 
Sob+obesos 20,0% 26,7% 36,7% 16,7%   
Total 20,0% 27,5% 29,2% 23,3%   
*p≤0.05 

Para as habilitações das mães, não se registaram diferenças significativas entre os 

grupos (x2=0,121; p=.728). De salientar apenas que, a percentagem de mães com maior 

nível de formação é superior no grupo dos normoponderal (25,6%), comparativamente 

com a dos sob+obesos (16,7%). 

A profissão do pai de ambos os grupos, enquadra-se maioritariamente no nível médio-

baixo, apresentando o grupo dos sob+obesos uma percentagem mais alta de pais 

(60,0%) neste nível, comparativamente ao grupo dos normoponderal (54,4%). No 

entanto, não se verificam diferenças entre os dois grupos (x2=2,042; p=.153). 
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Quadro 19 - Percentagem e valor de X2, da profissão do pai, por grupo dos normoponderal e sob+obesos. 

Percentagem 
 Nível alto Médio Médio-

Baixo 
Baixo X2 p 

Normoponderal 14,4% 22,2% 54,4% 8,9% 2,043 .153 
Sob+obesos 10,0% 13,3% 60,0% 16,7%   
Total 13,3% 20,0% 55,8% 10,8%   
*p≤0.05 

Relativamente à profissão das mães, não se registaram diferenças significativas entre os 

grupos (x2=0,019; p=.891). A profissão das mães de ambos os grupos, enquadra-se 

maioritariamente no nível baixo, apresentando o grupo dos normoponderal uma 

percentagem mais alta de mães (62,2%) neste nível, comparativamente ao grupo dos 

sob+obesos (60,0%).  

Quadro 20 - Percentagem e valor de X2, da profissão da mãe, por grupo dos normoponderal e 

sob+obesos. 

Percentagem 
 Nível alto Médio Médio-

Baixo 
Baixo X2 p 

Normoponderal 18,9% 4,4% 14,4% 62,2% 0,019 .891 
Sob+obesos 13,3% 10,0% 16,7% 60,0%   
Total 17,5% 5,8% 15,0% 61,7%   
*p≤0.05
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Capítulo 9 – Análise e Discussão dos Resultados 

______________________________________________________________________ 

Este estudo experimental visa fundamentalmente, determinar as variáveis de estilos de 

vida, que diferenciam jovens obesos e não obesos e de acordo com o género. As 

variáveis de estilos de vida seleccionadas foram: Hábitos Alimentares, Actividades de 

Tempos Livres, Equipamentos de Tempos Livres, Hábitos de Actividade Física 

Regulamentada e Estatuto Socioeconómico.  

Iniciaremos a discussão dos resultados de acordo com a ordem da apresentação dos 

resultados das variáveis analisadas biológicas para cada sexo e as variáveis 

socioculturais para cada sexo e grupo dos normoponderal e sob+obesos. 

9.1 – Análise das variáveis biológicas (IMC) em função do género. 

Nas variáveis biológicas os dados mostram que relativamente ao IMC, não existem 

diferenças significativas entre os sexos, apesar do sexo feminino apresentar valores 

médios ligeiramente mais altos do que o sexo masculino. Estes resultados vão de 

encontro aos valores apresentados por Cole et al. (2000); Sardinha et al. (1999) citado 

por Silva & Sardinha (2008). Estas ligeiras diferenças podem dever-se a factores 

biológicos e genéticos. Na adolescência as raparigas iniciam dois anos mais cedo o salto 

de crescimento do que os rapazes, apresentando estes picos de crescimento uma forte 

influência na altura e no peso (Baptista & Meyer, 2008). 

Quanto à classificação da amostra pelas categorias do IMC, verificamos que esta é 

maioritariamente constituída por indivíduos normoponderais (70%), por 5% de magros, 

20,8% de excesso de peso e 4,2% de obesos, não se verificando diferenças significativas 

entre os sexos, quanto às categorias do IMC.  

O estudo realizado por Matos et al. (2006), a 4877 adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 15 anos, utilizando IMC e os valores de corte propostos 

por Cole et al. (2000), apresenta um total de 13,7% de magros, 68,3% de indivíduos 

normais, 15,2% de excesso de peso e 2,8% de obesos. Comparativamente ao nosso 

estudo, verificamos que a nossa amostra apresenta valores mais baixos de indivíduos 

magros e valores mais altos de indivíduos normais, mas também de excesso de peso e 

obesidade.  
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No que diz respeito aos géneros a prevalência de obesidade é mais elevada no sexo 

feminino (26,7%) comparativamente ao sexo masculino (23,3%). Os rapazes são os que 

têm uma maior percentagem do IMC dentro do parâmetro normal.  

No estudo de Matos et al. (2006), os rapazes apresentam valores ligeiramente superiores 

de obesidade em relação às raparigas, tal facto não se verifica no nosso estudo, em que 

as raparigas possuem uma percentagem mais elevada de obesidade, comparativamente 

aos rapazes. Estudos da WHO (2008), referem que são as raparigas que têm uma maior 

percentagem do IMC dentro do parâmetro normal, tal não se verifica no nosso estudo.  

9.2 – Diferenças entre Sexos nas Variáveis Socioculturais 

9.2.1 – Hábitos alimentares 

As práticas alimentares têm um papel preponderante na saúde dos jovens. Estas quando 

se adquirem desde criança, são extremamente importantes para um desenvolvimento 

saudável (Matos et al., 2006). Quando comparamos os sexos relativamente aos hábitos 

alimentares, verificamos apenas, a existência de diferenças significativas em relação ao 

consumo de refrigerantes, apresentando o sexo masculino valores mais altos. 

Os resultados assentam no facto de na adolescência os jovens começarem a ter mais 

independência e liberdade nas suas opções alimentares; estarem sujeitos às pressões 

sociais para o consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas (Baptista & Meyer, 2008); 

saírem mais à noite, o que os predispõem a adoptar comportamentos que estimulam o 

consumo destas substâncias.  

Na infância as necessidades nutricionais entre os géneros são semelhantes, com a 

puberdade verifica-se uma diferenciação destas necessidades, devido ao 

estabelecimento de diferenças na composição corporal e nas funções fisiológicas, 

resultado da maturação biológica (Baptista & Meyer, 2008). Quanto aos restantes 

hábitos alimentares verificamos que o sexo feminino tem mais tendência a realizar a 

refeição do pequeno-almoço, almoço e jantar, consomem mais frutas e vegetais e bebem 

mais água e bebidas alcoólicas. As raparigas possuem uma maior preocupação com a 

imagem corporal o que faz com que se preocupem com o que consomem. Elas estão 

mais centradas na sua imagem corporal e os rapazes mais virados para o grupo e para os 
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hábitos de consumo (Matos et al., 1999). O sexo masculino tem tendência a comer mais 

doces, a beber mais leite e refrigerantes.  

9.2.2 – Actividades de Tempos Livres 

Os dados da amostra demonstram que ambos os sexos apresentam valores semelhantes 

quanto ao número de horas que vêem televisão, à semana. Contudo o sexo masculino 

apresenta maior número de horas nestas actividades. Quanto ao número de horas que 

vêem televisão, ao fim-de-semana, existem diferenças significativas entre os sexos. 

Sendo o sexo masculino com o maior número de horas a ver televisão. 

Quando foram comparados rapazes e raparigas, quanto ao número de horas a jogar 

jogos electrónicos, foram registadas diferenças significativas, apresentando o sexo 

masculino mais horas a jogar do que o sexo feminino, quer à semana quer ao fim-de-

semana, tal como os estudos realizados por Mourão-Carvalhal (2000); Matos et al. 

(2006); Mourão-Carvalhal et al. (2006). 

Relativamente ao número de horas que passam na internet, os dados revelam diferenças 

significativas entre os sexos quer à semana quer ao fim-de-semana, apresentando o sexo 

masculino maior número de horas nestas actividades.  

 No que diz respeito ao número de horas a estudar, os dados revelam que o sexo 

feminino estuda mais horas que o sexo masculino, quer à semana quer ao fim-de-

semana. 

Relativamente ao número de horas a brincar, os dados revelam que o sexo masculino 

brinca mais horas do que o sexo feminino, quer à semana quer ao fim-de-semana, não se 

verificando diferenças significativas entre os sexos.  

O género é uma parte estruturante da identidade e social de qualquer indivíduo, cuja 

manifestação só pode ser percebida com a interacção de outras dimensões da vida 

sociocultural, mas também das componentes do crescimento físico e desenvolvimento 

cognitivo e afectivo emocional, construindo uma processo singular e de grande 

variabilidade (Pomar, 2008). 

Estes dados devem-se aos diferentes papéis que a família e a sociedade espera de cada 

género, que vêm confirmar as diferenças de educação para os rapazes e para as 
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raparigas. A sociedade onde vivemos permite ao homem ter mais tempo livre e a mulher 

ficar em casa para desempenhar as tarefas domésticas. Logo, os rapazes têm mais tempo 

disponível para jogar, brincar e ver televisão, enquanto que as raparigas ajudam nas 

tarefas domésticas (Mourão-Carvalhal, 2000). 

Segundo Matos et al. (2006), os comportamentos adoptados nos períodos de lazer são 

dependentes das influências dos pares e dos familiares com quem os indivíduos 

interagem. 

9.2.3 – Equipamentos de Tempos Livres 

No que diz respeito a este ponto em análise, os dados mostram que os rapazes são os 

que apresentam maiores percentagens de posse dos equipamentos de tempos livres 

relativamente ao sexo feminino, verificando-se diferenças significativas entre os sexos 

para os equipamentos: TV no quarto e consola de jogos. Quanto à posse do computador, 

os sexos apresentaram resultados semelhantes, mas é o único caso em que o sexo 

feminino possui valores mais elevados.  

Quanto à posse do computador, os sexos apresentaram resultados semelhantes (Matos et 

al., 2006), mas contrariamente ao nosso estudo as raparigas apresentam valores 

superiores de posse de computador.  

9.2.4 – Hábitos de Actividade Física Regulamentada 

A actividade física tem um papel predominante na promoção de estilos de vida 

saudáveis. Níveis elevados de actividade física durante a infância e juventude, 

aumentam as probabilidades de uma prática semelhantes na idade adulta (Fernandes & 

Pereira, 2006). 

Face aos resultados obtidos nos hábitos de actividade física regulamentada, verificamos 

que 68,3% dos rapazes e 76,6% das raparigas praticam actividade física regulamentada. 

Também constatamos que os rapazes praticam mais e com mais frequência semanal 

actividade física do que as raparigas. 
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Segundo Baptista e Meyer (2008) as raparigas apresentam uma prática de actividade 

física mais reduzida do que os rapazes e que esta diferença se acentua durante a 

adolescência. 

Relativamente ao tipo de actividade praticada, o sexo masculino pratica em maior 

percentagem o futebol, e as raparigas praticam em maior percentagem o voleibol e a 

natação. Verifica-se também diferenças significativas entre os sexos, quanto ao tipo de 

prática desportiva. Estas opções têm a ver com as ofertas locais de modalidades 

desportivas e também às questões culturais, ocupando o futebol a nível nacional um 

lugar de destaque em relação às outras modalidades. Estes factores não só condicionam 

a escolha das modalidades como também a prática desportiva.  

9.3 – Diferenças entre o Grupo dos Normoponderal e Sob+obesos 

 9.3.1 – Hábitos Alimentares 

Os jovens são hoje rodeados por produtos atractivos com grandes quantidades de 

açúcar, sal, gordura, saborosos e duráveis, mas a maioria das vezes mais pobres 

nutritivamente. Na maioria dos países esses produtos custam menos e estão mais 

facilmente disponíveis do que as opções alimentares saudáveis (WHO European Office, 

2006). 

Quando comparamos o grupo dos normoponderal e sob+obesos, relativamente aos 

hábitos alimentares, verificaram-se diferenças significativas para o pequeno-almoço no 

consumo de vegetais, apresentando o grupo normoponderal  valores mais altos.  

O pequeno-almoço tem um contributo preponderante na nutrição diária da criança. Não 

realizar esta refeição pode limitar as oportunidades de aprendizagm na escola bem como 

o rendimento escolar (HBSC, 2005/2006). 

A ausência de pequeno-almoço e o baixo consumo de leite estão associadas à obesidade, 

podendo significar uma tentativa errada de reduzir calorias (Triches & Giugliani, 2005). 

Segundo Niklas et al. (2001), o consumo regular de pequeno-almoço pode controlar o 

peso corporal devido a menor consumo de gorduras na dieta em função do papel 

minimizador no consumo de lanches mais energéticos.   
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Nos restantes itens dos hábitos alimentares analisados estes grupos são semelhantes. Os 

resultados demonstram que as tendências do grupo monoponderal é a de realizar com 

mais frequência a refeição do pequeno-almoço, comer mais doces, frutas e vegetais e 

beber mais leite. Por outro lado, o grupo dos sob+obesos fazem mais a refeição do 

almoço e jantar, bebem mais água, refrigerantes e bebidas alcoólicas.  

Segundo Carvalho et al. (2007), os indivíduos obesos adquirem comportamentos 

alimentares saudáveis, face à sua condição de saúde e esforçam-se por ingerir alimentos 

menos calóricos. Por outro lado, os indivíduos normoponderais não estão preocupados 

com o seu peso e não adoptam uma alimentação saudável, logo ingerem demasiadas 

calorias de absorção rápida.  

Segundo Thompson, (1997b), o número de calorias, o tipo e a quantidade de alimentos 

que se ingerem são factores que influenciam o peso. Padez et al. (2005); Rolland-

Cachera & Bellisle (2002) referem que é difícil associar energia consumida em 24 horas 

e obesidade. Krebs et al. (2007) mencionam que não existem estudos com evidências 

claras de contribuição dos alimentos densamente calóricos em ganhos de peso. Estes 

autores referem que é extremamente difícil para os técnicos determinar as quantidades 

consumidas pelas crianças, e que mais estudos são necessários com crianças para 

perceber em que medida, a quantidade de doces, das refeições influenciam a totalidade 

da energia consumida durante um período de 24 horas e que mostrem uma associação 

entre o aumento das doses e IMC. Por outro lado, os autores referem que comidas 

densamente calóricas podem contribuir para excessiva energia consumida. 

9.3.2 – Actividades de Tempos Livres 

 É unânime que o aumento dos níveis de comportamentos sedentários nas crianças e 

adolescentes reduzem a energia gasta e se a energia consumida permanecer inalterada, 

resulta numa crescente prevalência do excesso de peso e obesidade (WHO European 

Office, 2006). 

Relativamente às actividades de tempos livres, apenas se verificam diferenças 

significativas no número de horas a estudar ao fim-de-semana, entre o grupo 

normoponderal e sob+obesos, registando o grupo dos normoponderal um maior número 

de horas a estudar do que o grupo dos sob+obesos. Segundo o estudo de Gomes, A. 

(2009), verificam-se diferenças significativas no número de horas a estudar à semana, 
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entre o grupo dos normoponderal e sob+obesos, registando o grupo dos sob+obesos um 

maior número de horas a estudar do que o grupo dos normoponderal. 

O estudo realizado por Gomes, A. (2009) demonstra que o grupo dos sob+obesos tem 

mais tendência para actividades sedentárias do que o grupo dos normoponderal. 

Comparativamente ao nosso estudo, verificamos que apesar de não se verificarem 

diferenças significativas nos restantes itens dos hábitos de tempos livres entre os dois 

grupos, os dados demonstram que o grupo dos normoponderal têm mais tendência para 

actividades sedentárias do que o grupo dos sob+obesos. No nosso estudo, o grupo dos 

normoponderal possuem um maior número de horas em comportamentos sedentários 

tais como: passam mais tempo a jogar jogos electrónicos e na internet, quer à semana 

quer ao fim-de-semana. O grupo dos sob+obesos possuem um maior número de horas a 

ver TV. No que diz respeito ao estudo de Gomes, A. (2009), o grupo dos sob+obesos 

possuem um maior número de horas em comportamentos sedentários tais como: vêem 

mais TV, utilizam mais o computador, passam mais tempo a jogar jogos electrónicos, 

quer à semana quer ao fim-de-semana, do que o grupo dos normoponderal.  

A televisão é considerada uma das actividades sedentárias extremamente relacionada 

com a obesidade, devido ao facto de, durante esta actividade poder consumir alimentos 

(Mourão-Carvalhal et al., 2008b) e potenciar o aumento do consumo calórico (Crespo et 

al., 2001). 

9.3.3 – Equipamentos de Tempos Livres 

Relativamente à posse dos equipamentos de tempos livres, verifica-se que existem 

diferenças significativas entre os grupos dos normoponderal e sob+obesos, em relação à 

consola de jogos, com uma maior percentagem de indivíduos normoponderal com 

consola de jogos.  

Os dados revelam que há uma semelhança quanto à posse dos equipamentos de tempos 

livres (bicicleta, computador e TV no quarto) os dois grupos, normoponderal e 

sob+obesos, apresentam valores muito semelhantes. Sendo o grupo normoponderal 

apresentar uma maior percentagem destes equipamentos.  
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Segundo Dennison, Erb & Jenkins, 2002; Saelens, 2003, referem que a televisão no 

quarto das crianças é um forte indicador do aumento do risco das crianças virem a ter 

excesso de peso. 

 9.3.4 – Prática de Actividade Física Regulamentada 

Para Caspersen et al. (1985 in Balaguer e Castillo, 2002), a actividade física é qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que origina gasto de 

energia, não importando o tipo ou o contexto em que se realiza. Para Neto (2006), as 

oportunidades do jogo e a actividade física têm vindo a reduzir de forma considerável 

nos últimos tempos e tem-se assistido a um aumento significativo do sedentarismo na 

infância. 

Face aos resultados apresentados, não se verificam diferenças significativas quanto à 

prática de actividade física entre o grupo normoponderal e sob+obesos. Mas os dados 

revelam que o grupo dos normoponderal praticam mais actividade física e com mais 

frequência.  

Moore et al. (2003), verificaram que altos níveis de actividade física na infância 

reduzem o nível de massa gorda no início da puberdade. O aumento da actividade física 

durante a infância poderá ser uma estratégia para prevenir a obesidade na infância bem 

como na adolescência.  

Relativamente ao tipo de actividade física praticada, não se verificam diferenças entre 

os grupos. Estes são muito semelhantes, ambos manifestam preferência pela prática das 

mesmas actividades, tais como, o futebol, podendo dever-se ao facto de o futebol a nível 

nacional ocupar um lugar de destaque em relação às outras modalidades, tal como já foi 

referido no ponto de análise 9.2.4. 

9.3.5 – Estatuto Socioeconómico dos Pais 

Neste estudo verifica-se que o nível socioeconómico dos pais é baixo. A maior parte dos 

indivíduos pais e mães tem uma formação ao nível do 3º ciclo de Ensino Básico. 

Relativamente às profissões, os pais da nossa amostra, enquadram-se maioritariamente, 

no nível médio-baixo. Contudo, verifica-se uma percentagem maior de mães, 

pertencentes ao nível baixo, comparativamente com os pais.  
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Relativamente à formação e profissões dos pais e mães, quando comparamos o grupo 

dos normoponderal e sob+obesos não se verificam diferenças significativas. O grupo 

dos normoponderal, possui maiores percentagens de pais e mães com o nível de 

formação mais elevado, do que os pais e mães dos indivíduos sob+obesos.  

Mourão-Carvalhal et al. (2006) referem que a influência dos factores socioeconómicos é 

controversa, alguns estudos demonstram que a prevalência da obesidade é superior em 

crianças oriundas de famílias de estatuto socioeconómico mais baixo (Dennison et al., 

2002; Molarius, 2003), enquanto que outros mostram que a obesidade é superior em 

famílias com estatutos socioeconómicos mais altos (Guedes, Paula, Guedes & 

Stanganeli, 2006; WHO, 2008). Alguns indicadores revelam que as crianças de origem 

de famílias com grandes recursos económicos têm mais probabilidades de virem a ter 

excesso de peso e obesidade (WHO, 2008). Profissões mais elevadas levam a melhores 

salários e a um maior poder de compra de alimentos hipercalóricos, podendo influenciar 

o equilíbrio entre a energia consumida e gasta, com repercussões no peso corporal 

(Sobal, 2001). 

Sendo esta amostra de uma zona rural e do interior, e tendo em conta o papel 

preponderante das mães na educação dos filhos, estas vão influenciar não só os hábitos 

alimentares, pois são elas que fazem as comparas e que confeccionam as refeições, mas 

também os estilos de vida, quer sedentários quer mais activos, pois a prática desportiva 

também é influenciada pela prática dos pais. Estes factores jogam um papel decisivo na 

educação e aquisição de hábitos de vida saudáveis das crianças e jovens. 
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Capítulo 10 – Conclusões 

______________________________________________________________________ 

O Objectivo fundamental do estudo foi determinar as variáveis de estilos de vida, que 

diferenciam jovens obesos e não obesos e de acordo com o género. Os estilos de vida 

analisados foram: Hábitos Alimentares, Hábitos de Tempos Livres, Equipamentos de 

Tempos Livres, Hábitos de Actividade Física Regulamentada. 

Relativamente às variáveis biológicas, quando comparamos os géneros, não se 

registaram diferenças significativas, no entanto o sexo feminino apresenta valores 

médios ligeiramente superiores de IMC. 

Relativamente à prevalência da obesidade, os dados revelam que os níveis de excesso de 

peso e obesidade são preocupantes, 25,0% dos jovens apresentam prevalências de 

excesso de peso mais obesidade. Quando comparamos os géneros não se registaram, 

diferenças significativas, no entanto as raparigas apresentam valores percentuais 

superiores de excesso de peso (21,7%), comparativamente com os rapazes (20,0%). As 

raparigas apresentam também uma maior percentagem de obesidade (5,0%) 

relativamente aos rapazes (3,3%). 

Em relação aos hábitos alimentares, registaram-se diferenças significativas entre 

géneros, apresentando os rapazes consumos superiores de refrigerantes. 

Relativamente às actividades de tempos livres, os rapazes apresentam, tempos 

significativamente superiores a ver TV ao fim-de-semana, nos jogos electrónicos à 

semana e ao fim-de-semana, na internet à semana e ao fim-de-semana e a brincar 

durante a semana. No que diz respeito ao sexo feminino não se verificaram diferenças, 

no entanto, as raparigas passam mais tempo a estudar à semana e ao fim-de-semana. 

No que se refere aos equipamentos de tempos livres, os rapazes apresentam, 

comparativamente às raparigas, percentagens mais elevadas dos seguintes 

equipamentos: bicicleta, TV e consola de jogos. Sendo os valores de TV e consola de 

jogos percentagens significativamente mais elevadas. 

Quanto aos hábitos de actividade física regulamentada, não existem diferenças 

significativas entre os géneros. Os rapazes praticam mais e com maior frequência 
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actividade física regulamentada do que as raparigas, e a modalidade mais praticada é o 

futebol, maioritariamente pelos rapazes. 

Quando comparados os grupos normoponderal e sob+obesos, relativamente aos hábitos 

alimentares, registaram-se diferenças significativas entre os dois grupos. Os indivíduos 

do grupo normoponderal fazem mais vezes a refeição do pequeno-almoço e comem 

mais vegetais comparativamente aos indivíduos do grupo dos sob+obesos. Nos restantes 

itens verifica-se que os grupos são semelhantes, no entanto o grupo normoponderal 

comparativamente ao grupo dos sob+obesos, fazem com mais frequência a refeição do 

almoço, comem mais doces, frutas e bebem mais leite. Por outro lado, o grupo dos 

sob+obesos, fazem mais a refeição do jantar, bebem mais água, refrigerantes e bebidas 

alcoólicas. 

No que concerne às actividades de tempos livres, o grupo dos sob+obesos dedica mais 

horas a ver TV à semana e ao fim-de-semana e a brincar durante o fim-de-semana. O 

grupo dos normoponderal passa um maior número de horas em comportamentos 

sedentários, como tempo a jogar jogos electrónicos, na internet e a estudar.  

Em relação aos equipamentos de tempos livres, verifica-se que existe uma maior 

percentagem de indivíduos do grupo dos normoponderal com posse de consola de jogos, 

registando-se diferenças significativas, comparativamente com os do sob+obesos. 

Tendo também o grupo dos normoponderal uma maior percentagem dos equipamentos 

bicicleta e TV no quarto. 

No que concerne aos hábitos de actividade física regulamentada, não existem diferenças 

significativas entre os grupos. Os normoponderais praticam mais e com maior 

frequência actividade física regulamentada do que os sob+obesos, e a modalidade mais 

praticada é o futebol, sendo mais escolhida pelo grupo dos sob+obesos. 

No que respeita ao estatuto socioeconómico dos pais, não se registaram diferenças 

significativas quando foram comparados os grupos (normoponderal e sob+obesos). 

Conclui-se através dos dados que o grupo dos normoponderal, são filhos de pais e mães 

com o nível de formação mais elevado (Licenciatura e bacharelato). A profissão do pai 

de ambos os grupos, enquadra-se maioritariamente no nível médio-baixo, apresentando 

o grupo dos sob+obesos uma percentagem mais alta de pais neste nível, 

comparativamente ao grupo dos normoponderal. A profissão das mães de ambos os 
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grupos, enquadra-se maioritariamente no nível baixo, apresentando o grupo dos 

normoponderal uma percentagem mais alta de mães neste nível, comparativamente ao 

grupo dos sob+obesos. 

Em termos globais podemos concluir que a prevalência do excesso de peso e obesidade 

apresenta níveis preocupantes nas crianças e jovens, exibindo as raparigas uma maior 

prevalência de excesso de peso e de obesidade. Os estilos de vida que mais diferenciam 

os géneros e os grupos (normoponderal e sob+obesos) são os hábitos alimentares, as 

actividades de tempos livres e os equipamentos de tempos livres.  

Perante estes resultados torna-se indispensável actuar sobre os comportamentos que 

contribuem para o excesso de peso e obesidade das crianças e jovens, de forma a mudar 

o rumo destas tendências. 

É importante dar às crianças e jovens, desde cedo, maiores oportunidades para a prática 

de actividades físicas, para que os nossos jovens adoptem estilos de vida mais activos e 

saudáveis e, uma maior qualidade de vida.  

As escolas, pais e entidades governamentais e locais devem trabalhar em conjunto e em 

concordância, no sentido de conceber estratégias e medidas que garantam um melhor 

crescimento e qualidade de vida das nossas crianças e jovens, fornecendo assim um 

futuro mais saudável das populações. 
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10.1 – Propostas Futuras  

Após a realização deste estudo, parece-nos pertinente a apresentação de algumas 

sugestões futuras neste âmbito. Assim propomos: 

Procurar estratégias de sensibilização e de informação direccionadas aos pais, levando-

os a perceber a importância da realização deste tipo de estudos.  

Realização de um estudo com uma amostra mais alargada de diferentes idades, de forma 

a percebermos a alteração dos estilos de vida com o decorrer da idade. 

 Além de fazer a comparação entre géneros e por grupos (normoponderal e sob+obesos) 

fazer a comparação também por idades. Para assim podermos saber quais as diferenças 

na prevalência de excesso de peso e obesidade com o decorrer da idade. 
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Anexo 1 – Pontes de Corte Internacional de IMC para graus de Magreza 1, 2 e 3, por 

sexo e por idades exactas entre os 2 e os 18 anos, definidos para passar através do IMC 

de 16, 17 e 18,5 anos (adaptado de Cole, Flegal, Nicholls  Jackson, 2007). 

 

 Rapazes Raparigas 

Mag.3 Mag.2 Mag.1 Mag.3 Mag.2 Mag.1 

Idade 16 17 18,5 16 17 18,5 

10,0 12,66 13,45 14,64 12,64 13,43 14,61 

10,5 12,77 13,58 14,8 12,78 13,59 14,81 

11,0 12,89 13,72 14,97 12,95 13,79 15,05 

11,5 13,03 13,87 15,16 13,15 14,01 15,32 

12,0 13,18 14,05 15,35 13,39 14,28 15,62 

12,5 13,37 14,25 15,58 13,65 14,56 15,93 

13,0 13,59 14,48 15,84 13,92 14,85 16,26 

13,5 13,83 14,74 16,12 14,2 15,14 16,57 

14,0 14,09 15,01 16,41 14,48 15,43 16,88 

14,5 14,35 15,28 16,69 14,75 15,72 17,18 

15,0 14,6 15,55 16,98 15,01 15,98 17,45 

15,5 14,86 15,82 17,26 15,25 16,22 17,69 

16,0 15,12 16,08 17,54 15,46 16,44 17,91 

16,5 15,36 16,34 17,8 15,63 16,62 18,09 

17,0 15,6 16,58 18,05 15,78 16,77 18,25 

17,5 15,81 16,8 18,28 15,9 16,89 18,38 

18,0 16 17 18,5 16 17 18,5 
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Anexo 2 – Questionário CARO (A) JOVEM: Sendo importante a tua colaboração, 
desde já peço que respondas com sinceridade, e a todas as questões. Este questionário é 
confidencial, e as tuas respostas são totalmente ANÓNIMAS. 

 

1. Qual o número do teu cartão de utente:  

2. Qual é o teu sexo: 

masculino feminino 

3. Qual a tua data de nascimento (dia/mês/ano):  

4. Qual o nome da tua Escola: 

 

5. Qual a localidade:  

6. Qual o ano que frequentas:  

7. Que meio de transporte utilizas na deslocação para a Escola: 

 

8. A que horas costumas levantar-te:  

9. A que horas te deitas habitualmente:  

10. Se fores Rapaz,  
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escreve o número, nos espaços em branco, da imagem com a qual te identificas: 

   

. e da imagem que gostarias de ser  

 

12. Se fores Rapariga,  

 

escreve o número, nos espaços em branco, da imagem com a qual te identificas: 

 

. e da imagem que gostarias de ser  

   

14. Nas QUESTÕES que se seguem, as 5 opcções de resposta correspondem a: » O 
1º circulo (começando do teu lado esquerdo) corresponde a nunca; o 2º a 
raramente; o 3º a às vezes; o 4º a dia sim, dia não e o 5º a todos os dias.  

15. Tomas o pequeno almoço: 

nunca todos os dias 

16. Fazes a refeição do almoço: 

nunca todos os dias 

17. Fazes a refeição do jantar: 

nunca todos os dias 
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18. Costumas comer doces: 

nunca todos os dias 

19. Costumas comer frutas: 

nunca todos os dias 

20. Costumas comer vegetais: 

nunca todos os dias 

21. Costumas beber água: 

nunca todos os dias 

22. Costumas beber leite: 

nunca todos os dias 

23. Costumas beber refrigerantes: 

nunca todos os dias 

24. Costumas beber bebidas alcoólicas: 

nunca todos os dias 

25. Praticas exercício físico, para além do que praticas na Escola, com um 
professor ou treinador: 

nunca todos os dias 

26. Que tipo de actividade praticas:  

27. Na tua zona de residência existe:  

28. Espaços verdes 

sim não 

29. Polivalente 

sim não 

30. Parque infantil 

sim não 
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31. Piscina 

sim não 

32. Costumas utilizar alguns dos espaços:  

33. Espaços verdes 

sim não 

34. Polivalente 

sim não 

35. Parque infantil 

sim não 

36. Piscina 

sim não 

   

37. Nas QUESTÕES que se seguem, as 6 opcções de resposta correspondem a: o 1º 
circulo (começando do teu lado esquerdo) corresponde a 0 horas; o 2º a 1 hora; o 
3º a 2 horas; o 4º a 3 horas; o 5º a 4 horas e o 6º a mais de 5 horas  

38. Quantas horas por dia vês Televisão durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

39. Quantas horas por dia vês Televisão ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

40. Quantas horas jogas Jogos Electrónicos durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

41. Quantas horas jogas Jogos Electrónicos ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

42. Quantas horas passas na Internet durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  
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43. Quantas horas passas na Internet ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

44. Quantas horas Estudas durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

45. Quantas horas Estudas ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

46. Quantas horas Brincas durante a semana: 

0 horas mais de 5 horas  

47. Quantas horas Brincas ao fim de semana: 

0 horas mais de 5 horas  

48. Tens bicicleta 

sim não 

49. Tens computador 

sim não 

50. Tens televisão no quarto 

sim não 

51. Tens consola de jogos 

sim não  

 

 

52. Tens irmãos? 

sim 

Não  

53. Mais novos ou mais velhos? . 

54. Com quem vives  

 
Selecciona desta lista
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55. Nacionalidade:  

Terminaste o preenchimento do questionário. Basta clicar no botão ENVIAR. Vais 
reparar que se irá abrir uma nova página (escrita em inglês) a agradecer o 
preenchimento do mesmo. Podes encerrar essa página que se abriu, e os teus 
outros colegas podem continuar a preencher e a enviar o questionário.  

 

Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

ENVIAR


